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ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551  
มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดใหเมื ่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี         
และประกาศใชแลว  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดำเนินกิจการ
ของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  ประกอบกับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ 7 กำหนดให
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  มีระยะเวลาหาป 

ดังนั ้น เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสอดคลอง      
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     
และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  จึงไดทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือพิจารณา     
นำโครงการตางๆ ท่ียังมิไดดำเนินการและโครงการตางๆ ท่ีไดดำเนินการแลว ประกอบกับนโยบาย    
ของผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเปนโครงการท่ีเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพ้ืนท่ี และเกิดผลสัมฤทธิ์    
ตอภารกิจภาครัฐ มารวบรวมจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566- 2570) เพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ี และใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสมในสวนท่ีเก่ียวของ 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำป  และตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหาใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพตอไป 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

________________________ 

 
สวนที่ 1  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในทองท่ีอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ลงวันท่ี 11  ตุลาคม พ.ศ. 2541 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป  เลม 115  ตอนพิเศษ 93 ง  ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2541 กำหนดเขตตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนท่ี รวมท้ังส้ิน 45 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 28,125  ไร ใหมีเขตการปกครองรวม 16 หมูบาน และใหมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอตำบลวังนอย  อำเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองชลประทานท่ี 6 ซาย แยกจากคลองระพีพัฒน  
บริเวณพิกัด  P R 836685  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวก่ึงกลางคลอง
ระพีพัฒน  ผานคลองระบายน้ำท่ี 5  บริเวณพิกัด P R 849690  สิ้นสุดท่ีคลอง
ชลประทานท่ี 5 ซาย บริเวณพิกัด P R 861697 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  
2.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองชลประทานท่ี 5 ซาย แยกจากคลองระพีพัฒน  
บริเวณพิกัด  P R 861697  ไปทางทิศใต  ตามแนวก่ึงกลางคลองชลประทานท่ี 5 ซาย  
ผานทางหลวงหมายเลข 3214 (คลองหลวง – หนองเสือ) สิ้นสุดท่ีปลายคลอง
ชลประทานท่ี 5 ซาย บริเวณพิกัด P R 861513 รวมระยะทางดานทิศตะวันออก
ประมาณ 18 กิโลเมตร 

ทิศใต ติดตอตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากคลองชลประทานท่ี 5 ซาย บริเวณพิกัด P R 861513  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวคันนาระหวางอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี  
ผานคลองระบายน้ำท่ี 5 บริเวณพิกัด  P R 850507  สิ้นสุดท่ีปลายคลองชลประทาน 
ท่ี 6 ซาย บริเวณพิกัด P R 838502 รวมระยะทางดานทิศใต ประมาณ 2.5  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดตอตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากปลายคลองชลประทานท่ี 6 ซาย บริเวณพิกัด P R 838502 
ไปทางทิศเหนือ ตามแนวก่ึงกลางคลองชลประทานท่ี 6 ซาย ผานทางหลวงหมายเลข 
3214 (คลองหลวง – หนองเสือ) บริเวณพิกัด P R 838555 สิ้นสุดท่ีคลองระพีพัฒน  
บริเวณพิกัด P R 836685 รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร 
 

 แผนท่ีตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 
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 ท่ีตั้งสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
เลขท่ี 36  หมูท่ี 8  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย  12120 

  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอคลองหลวง  และอยูหางจากท่ีวาการอำเภอคลองหลวง  
ประมาณ  10  กิโลเมตร 

  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนองคการบริหารสวนตำบล  
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล        
ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลม 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันท่ี 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดใหญ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  ดินมีลักษณะเปนดินเหนียว  สภาพดินเปนกรดปานกลางและเปนกรดจัด 

มีคลองระบายน้ำท่ี 5, คลองสงน้ำท่ี 5 ซาย, คลองสงน้ำท่ี 6 ซาย, คลองระพีพัฒน และสระเก็บน้ำพระราม 9       
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  คลองสงน้ำและสระเก็บน้ำดังกลาว  มีประตูระบายน้ำ  เพ่ือจายน้ำ 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตำบลคลองหา  แบงออกเปน 3 ฤดู คือ  
 ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน   
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน   
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม – มกราคม   
 เปนอากาศแบบรอนชื้น  เชนเดียวกับพ้ืนท่ีในจังหวัดภาคกลางของประเทศ 
ภาวะอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  เปนดังนี้ 

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มีนาคม – มิถุนายน   21 – 36  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  กรกฎาคม – ตุลาคม  23 – 34  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ  17 – 36  องศาเซลเซียส 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณเปนดินเหนียว  พ้ืนท่ีราบเหมาะสมแกการทำเกษตรกรรม  

บางสวนถูกนำมาใชในโครงการท่ีพักอาศัย  และอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากลักษณะดินเปนดินเหนียวทำให
การระบายน้ำไมดี  และการไหลบาของน้ำบนผิวดินชา ตองมีการปรับปรุงดินโดยใชปูนขาวหรือปูนมารล     
ควบคูกับการใชปุยเคมี  ปุยอินทรีย  เพ่ือใหการเพาะปลูกไดผลผลิตดีข้ึน 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ำ 
 มีแหลงน้ำสำคัญจากคลองชลประทาน 3  สายหลัก คือ คลองระบายน้ำท่ี 5, คลองสงน้ำ ท่ี 5 ซาย, 

คลองสงน้ำท่ี 6 ซาย ซ่ึงจะอยูคูขนานกันไป  พาดผานพ้ืนท่ีตำบลคลองหา  จากทิศเหนือไปทิศใตเปนแหลงน้ำ
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  และการเกษตร  มีคลองระพีพัฒนท่ีสามารถผันน้ำเขาสูคลองระบายน้ำและคลองสงน้ำ  
และมีสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เปนแหลงเก็บน้ำขนาดใหญท่ีสำคัญ  เพ่ือสงน้ำ
ชวยเหลือพ้ืนท่ีทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตรในชวงฤดูแลง  สวนในชวงฤดูน้ำหลากยังสามารถเก็บกักน้ำ
สวนหนึ่งเพ่ือชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตอนลาง  อีกท้ังชวยบรรเทาปญหาน้ำเนาเสีย  ตามคลอง
และชุมชนบางแหง  โดยการปลอยน้ำจากสระเก็บน้ำไปชะลางเจือจางการเนาเสีย  และผลักดันใหน้ำเสีย
ระบายออกไป 
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1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ลักษณะของไมสวนใหญเปนไมเนื้อออน  มีปาหญาข้ึนอยูในท่ีราบ อยูในท่ีดินรกรางวางเปลาถูกทอดท้ิง  

หญาชนิดตาง ๆ จึงเกิดข้ึนทดแทนและเม่ือถึงหนาแลงก็เกิดไฟไหม พืชท่ีพบมากท่ีสุดในปาหญา ก็คือ หญาคา  
ตนธูปษี  หญาขน  ฯลฯ 

 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

ตำบลคลองหาแบงเขตการปกครอง  ออกเปน  16  หมูบาน  ดังนี้ 
หมูท่ี 1 
หมูท่ี 2 
หมูท่ี 3 
หมูท่ี 4 
หมูท่ี 5 
หมูท่ี 6 
หมูท่ี 7 
หมูท่ี 8 
หมูท่ี 9 
หมูท่ี 10 
หมูท่ี 11 
หมูท่ี 12 
หมูท่ี 13 
หมูท่ี 14 
หมูท่ี 15 
หมูท่ี 16 

2.2  การเลือกตั้ง 
การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  มีจำนวน 16 หมูบาน/  เขตเลือกตั้ง  
ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา จำนวนเขตเลือกตั้งละ 2 คน รวมเปน 32 คน 

ตำบลคลองหาไดดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี และนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  ครั้งลาสุด  เม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม  2563  โดยมีสถิติและขอมูลเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง  ดังนี้ 

เขตท่ี 4   หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หมูท่ี 1   (ท้ังหมู) 
ปะรำบริเวณหมูบานราชาวิลเลจ 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  598 คน 

เขตท่ี 4   หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หมูท่ี 2   (บานเลขท่ี 1 ถึงบานเลขท่ี  24/216) 
ศาลาดินวัดแสวงสามัคคีธรรม (1) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  544 คน 
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เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หมูท่ี 2   (บานเลขท่ี 24/217  ถึงบานเลขท่ี  9999/9999) 
ศาลาดินวัดแสวงสามัคคีธรรม (2) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  548 คน 

เขตท่ี 4   หนวยเลือกตั้งท่ี 4  หมูท่ี 3 (ท้ังหมู) 
ศาลาการเปรียญวัดแสวงสามัคคีธรรม 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  525 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หมูท่ี 4 (ท้ังหมู) 
อาคารโรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฏราษฎรบำรุง) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  746 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หมูท่ี 5 (บานเลขท่ี 1  ถึงบานเลขท่ี  16/9999) 
  (บานเลขท่ี 1  ถึงบานเลขท่ี  29/9999) 

ปะรำบริเวณตลาดหนาหมูบานเอ้ืออาทร (1) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  552 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หมูท่ี 5 (บานเลขท่ี 30  ถึงบานเลขท่ี  9999/9999) 
ปะรำบริเวณตลาดหนาหมูบานเอ้ืออาทร (2) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  619 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หมูท่ี 5 (บานเลขท่ี 17  ถึงบานเลขท่ี  17/9999) 
ปะรำบริเวณหนาสำนักงานสหกรณหมูบานเอ้ืออาทร 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  876 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หมูท่ี 6 (ท้ังหมู) 
ปะรำบริเวณเข่ือนหนากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  477 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  หมูท่ี 7  (ท้ังหมู) 
โดมวัดหัตถสารเกษตร (1) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  559 คน 

เขตท่ี 4 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  หมูท่ี 8   (ท้ังหมู) 
โดมวัดหัตถสารเกษตร (2) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  806 คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หมูท่ี 9 (ท้ังหมู) 
อาคารโรงเรียนบางชวดอนุสรณ (1) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  781  คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หมูท่ี 10   (ท้ังหมู) 
อาคารโรงเรียนบางชวดอนุสรณ (2) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  305  คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หมูท่ี 11   (ท้ังหมู) 
อาคารโรงเรียนบางชวดอนุสรณ (3) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  635  คน 
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เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 4  หมูท่ี 12   (ท้ังหมู) 
อาคารโรงเรียนบางชวดอนุสรณ (4) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  469 คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หมูท่ี 13  (ท้ังหมู) 
ศาลาการเปรียญวัดศิริจันทาราม (1) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  361 คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หมูท่ี 14  (บานเลขท่ี 1  ถึงบานเลขท่ี  18/9999) 
  (บานเลขท่ี 20  ถึงบานเลขท่ี  9999/9999) 

ศาลาการเปรียญวัดศิริจันทาราม (2) 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  770 คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หมูท่ี 14 (บานเลขท่ี 19  ถึงบานเลขท่ี  19/9999) 
ปะรำบริเวณหนาสำนักงานสหกรณหมูบานเอ้ืออาทร 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  744  คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หมูท่ี 15 (ท้ังหมู) 
ปะรำบริเวณเข่ือนริมคลองหาฝงตะวันออก  หมูท่ี 15 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  499 คน 

เขตท่ี 9 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หมูท่ี 15 (ท้ังหมู) 
ปะรำบริเวณท่ีทำการผูใหญบาน  หมูท่ี 16 
จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  584  คน 
 

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถ่ิน     
หรือผูบริหารทองถ่ินเปนการชั่วคราว 

ขอ 2  กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีจะพนจากตำแหนง  ใหสมาชิก
สภาทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงท่ีตองพนจากตำแหนงเนื่องจากครบวาระ ตามกฎหมาย      
วาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป ยังคงอยู          
ในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป  โดยใหมีจำนวนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
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3.  ประชากร 
      3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบานระดับตำบล  ของตำบลคลองหา ขอมูล ณ วันท่ี  
20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ตำบล/หมูบาน บานปกต ิ ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 419 347 373 720 

หมูท่ี 2 1,090 687 746 1,433 

หมูท่ี 3 580 311 371 682 

หมูท่ี 4 496 462 501 963 

หมูท่ี 5 1,363 1,290 1,371 2,661 

หมูท่ี 6 479 302 271 573 

หมูท่ี 7 298 347 360 707 

หมูท่ี 8 350 505 505 1,010 

หมูท่ี 9 446 485 564 1,049 

หมูท่ี 10 120 183 187 370 

หมูท่ี 11 934 419 456 875 

หมูท่ี 12 198 338 293 631 

หมูท่ี 13 176 232 245 477 

หมูท่ี 14 959 987 1,070 2,057 

หมูท่ี 15 218 309 313 622 

หมูท่ี 16 201 363 405 768 

รวม 8,327 7,567 8,031 15,598 
 

(ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง  3  ป  และการคาดการณในอนาคต) 
เปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรและบานปกติตำบลคลองหา ในปปจจุบันกับขอมูล

ประชากร  เม่ือวันท่ี 17 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ซ่ึงมีจำนวนประชากรท้ังสิ้น  15,017 คน และมีจำนวน
บานปกติ  7,174  หลัง ปรากฏวามีจำนวนประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ  3.87  และจำนวนบานปกติเพ่ิมข้ึนรอยละ  
16.07 
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 3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร 
จำนวนประชากรแยกรายอายตุำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

ขอมูลเดือน ณ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

อายุ ชาย หญิง รวม  อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป 73 57 130  31 ป 100 89 189 

1 ป 71 69 140  32 ป 97 100 197 
2 ป 63 69 132  33 ป 103 102 205 
3 ป 93 89 182  34 ป 102 122 224 
4 ป 79 70 149  35 ป 103 124 227 
5 ป 77 69 146  36 ป 95 111 206 
6 ป 93 79 172  37 ป 114 116 230 
7 ป 95 81 176  38 ป 129 130 259 
8 ป 101 79 180  39 ป 93 106 199 
9 ป 101 81 182  40 ป 121 143 264 
10 ป 79 79 158  41 ป 138 141 279 
11 ป 82 78 160  42 ป 118 140 258 
12 ป 89 102 191  43 ป 122 138 260 
13 ป 99 101 200  44 ป 101 117 218 
14 ป 69 90 159  45 ป 138 148 286 
15 ป 116 81 197  46 ป 118 150 268 
16 ป 101 92 193  47 ป 129 148 277 
17 ป 78 94 172  48 ป 119 142 261 
18 ป 136 96 232  49 ป 139 141 280 
19 ป 94 113 207  50 ป 154 159 313 
20 ป 86 88 174  51 ป 108 137 245 
21 ป 104 94 198  52 ป 125 150 275 
22 ป 80 96 176  53 ป 132 159 291 
23 ป 111 124 235  54 ป 120 143 263 
24 ป 102 109 211  55 ป 133 140 273 
25 ป 108 106 214  56 ป 130 132 262 
26 ป 123 102 225  57 ป 116 124 240 
27 ป 94 117 211  58 ป 122 124 246 
28 ป 104 114 218  59 ป 108 128 236 
29 ป 114 96 210  60 ป 118 96 214 
30 ป 124 123 247  รวม 3,545 3,900 7,445 

รวม 2,939 2,838 5,777      
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ขอมูลเดือน ณ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

อายุ ชาย หญิง รวม  อายุ ชาย หญิง รวม 

61 ป 108 121 229  91 ป 2 12 14 
62 ป 92 92 184  92 ป 3 9 12 
63 ป 83 87 170  93 ป 3 4 7 
64 ป 58 76 134  94 ป 0 2 2 
65 ป 72 82 154  95 ป 0 4 4 
66 ป 53 95 148  96 ป 1 1 2 
67 ป 69 71 140  97 ป 0 1 1 
68 ป 63 63 126  98 ป 0 1 1 
69 ป 51 60 111  99 ป 0 0 0 
70 ป 51 57 108  100 ป 1 0 1 
71 ป 51 50 101  มากกวา 100 ป 2 1 3 
72 ป 35 43 78  รวม 12 35 47 

73 ป 40 38 78      
74 ป 27 19 46      
75 ป 29 39 68      
76 ป 23 23 46      
77 ป 23 32 55      
78 ป 16 22 38      
79 ป 22 24 46      
80 ป 14 25 39      
81 ป 13 27 40      
82 ป 11 20 31      
83 ป 12 11 23      
84 ป 10 13 23      
85 ป 7 12 19      
86 ป 5 8 13      
87 ป 6 12 18      
88 ป 5 12 17      
89 ป 3 9 12      
90 ป 7 6 13      
รวม 1,059 1,249 2,308      
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4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา อบต. สพฐ. รวม 
ระดับกอนประถมศึกษา  ประกอบดวย 3 แหง - 3 แหง 
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
    (หมูบานเอ้ืออาทร 5/1  หมูท่ี 5) 

   

2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
    (องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  หมูท่ี 8) 

   

3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลคลองหา    
    (หมูบานเอ้ืออาทร 5/3  หมูท่ี 14)    
ระดับประถมศึกษา  ประกอบดวย - 4 แหง 4 แหง 
1.  โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฏราษฎรบำรุง)    
2.  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร    
3.  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ    
4.  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม    
ระดับมัธยมศึกษา  ประกอบดวย - 1 แหง 1 แหง 
-  โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภ ฯ 

   

 

4.2  สาธารณสุข 
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรสวนใหญมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดกับประชาชน  ไดแก  โรคความดัน  เบาหวาน  โรคเอดส                
โรคไขเลือดออก  โรคมือ-ปาก-เทา ในเด็ก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ฯลฯ  องคการบริหาร   
สวนตำบลคลองหาและหนวยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชน        
เห็นความสำคัญและประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  (หมูท่ี 7,13) จำนวน     2     แหง 
-  ศูนยพักคอย      จำนวน     -     แหง 
-  รถกูชีพ (งานการแพทยฉุกเฉิน)    จำนวน     1     คัน 

4.3  อาชญากรรม 
 ตำบลคลองหา  มีคดีอาญาฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกายและเพศ  คดีอาญาฐาน

ความผิดเก่ียวกับทรัพย  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลคลองหาไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว                
จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรืองมีการปองกันใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบลท่ีสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจำกัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดเสี่ยง  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในชวงเทศกาล
ท่ีมีวันหยุดหลายวัน  เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตำบลจะตอง
หาวิธีแกไขปญหาใหกับประชาชนตามอำนาจหนาท่ีท่ีสามารถดำเนินการได 
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4.4  ยาเสพติด 

 ปจจุบันสถานการณเฝาระวังในภาพรวมของตำบลคลองหามีการแพรระบาด            
ในทุกหมูบาน  สถานการณเฝาระวังของตำบลคลองหามีพ้ืนท่ีเฝาระวังพิเศษ ไดแกหมูท่ี 16  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
รอยตอระหวางตำบล  (คลองสี่,คลองหก)  และระหวางจังหวัด (พระนครศรีอยุธยา) 

สถานการณยาเสพติดยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก  ปจจุบันมีผูถูกจับกุมความผิด         
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ  ได พ นโทษออกมาเปนจำนวนมากและกลับออกมายังมีพฤติกรรมเดิม ๆ         
หรือบางคนเปลี่ยนสถานะจากผูเสพกลายเปนผูคารายยอย 

4.5  การสังคมสงเคราะห 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดสงเสริมและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ   

ผูดอยโอกาส ผูพิการ และครอบครัวผูเดือดรอนท่ีประสบภัยสาธารณะตามความเหมาะสม  สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  สนับสนุนครุภณัฑ  วัสดุ  อุปกรณอ่ืน ๆ  ตามแผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมที่ประชาชนรองขอตามความเหมาะสม  เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีขอมูล
ผูสูงอายุ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2564 ดังนี ้

1.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน  2,133  คน   เปนเงิน    16,604,400.-  บาท 
แบงเปนชวงอายุ  ดังนี้ 
อายุ  60 – 69  ป จำนวน  1,405  คน เปนเงิน 10,116,000.-  บาท 
อายุ  70 – 79  ป  จำนวน     501  คน   เปนเงิน   4,208,400.-  บาท 
อายุ  80 – 89  ป  จำนวน     185  คน   เปนเงิน    1,776,000.-  บาท 
อายุ  90  ป จำนวน       42  คน   เปนเงิน     504,000.-  บาท 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน     297  คน   เปนเงิน      3,496,800.-  บาท 
แบงเปนชวงอายุ  ดังนี้ 

 อายุ 0 – 18 ป จำนวน      28   คน  เปนเงิน       268,800.-  บาท  
 อายุ 18 ป ข้ึนไป จำนวน     269  คน   เปนเงิน     3,228,800.-  บาท 

3.  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน    10  คน   เปนเงิน        60,000.-  บาท 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมทางรถยนต 
 ต ำบ ลค ลองห าอยู ห า งจ ากกรุ ง เท พ มห าน คร  (เขตดอน เมื อ ง ) ไป ท าง ทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ 35  กิโลเมตร การเดินทางในปจจุบันมีความสะดวกมาก  มีถนนสายหลัก        
ท่ีใชเชื่อมตอในการคมนาคมขนสง  คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 9  และถนนทางหลวงหมายเลข 3214 ท่ีสามารถ
เชื่อมตอกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3010 ซ่ึงเปนถนนสายเลียบคลองระบายน้ำท่ี 5 ของตำบลคลองหา 

มีรถโดยสารประจำทาง (รวมบริการ)  คือ  สายรังสิต - หนองเสือ ขับผานบริเวณ     
หมูท่ี 5 – 8  ของตำบลคลองหา  และสายรังสิต – คลองหา  ขับผานบริเวณหมูท่ี 5 – 14  ของตำบลคลองหา 

มีรถโดยสารสวนบุคคล (TAXI)  ขับผานเปนระยะ 
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5.2  การไฟฟา 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีการไฟฟาสวนภูมิภาคคลองหลวงเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการใหบริการจายกระแสไฟฟาแกประชาชน  โดยปจจุบันสามารถใหบริการไดเต็มจำนวนพ้ืนท่ี
ท้ังหมดขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ดานไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง)  องคการบริหารสวนตำบลคลองหาเปนผูรับผิดชอบ   
ในการติดตั้ง  ซอมแซมอุปกรณไฟฟา  เพ่ือใหแสงสวางตามถนนสาธารณะตาง ๆ 

5.3  การประปา 
ขอมูลระบบประปาสวนภูมิภาค 
หมูบานท่ีมีทอประปาสวนภูมิภาค (ทอเมน) ผาน มีจำนวน 14 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1-14 
ขอมูลระบบประปาบาดาล 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดดำเนินกิจการประปา  มาตั้งแตป พ.ศ. 2538              

ผลิตน้ำประปาบาดาลจากแหลงน้ำใตดิน  และปจจุบันประชาชนมีน้ำประปาบาดาลและประปาสวนภูมิภาค   
ใชอุปโภคบริโภค 

 

ท่ี สถานท่ี หมูท่ี ขนาดปมซับเมอรส 
(แรงมา) 

ขนาด 
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

1 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุร ี 1 - 30 เลิกใชงาน 
2 บานคุณอารัญ ทิพาพงษผกาพันธ 1 15 30  
3 วัดแสวงสามัคคีธรรม 2 15 30  
4 บานคุณสุรินทร  สาคร 4 15 30  
5 โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฏราษฎรบำรุง) 4 15 20  
6 อบต.คลองหา 8 15 30  
7 วัดหัตถสารเกษตร 8 15 30  
8 บานคุณเล็ก แกนเพ็ชร (ซอยสามัคคี) 9 10 10  
9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ 10 15 30  
10 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลองหา 

หมูท่ี 13 
13 15 20  

11 บานคุณมานพ  สุขเกษม 14 15 30  
12 บานคุณอุดม  หมูท่ี 15 15 15 30  
13 บานคุณวิเชียร  โตด ี 16 15 30  
14 บานคุณวิเชียร  โตด ี 16 15 20  

 
5.4  โทรศัพท 

ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตำบลคลองหา  มีการติดตั้งระบบโทรศัพทแบบพ้ืนฐาน               
โดยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและที่ติดตั้งโดยบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ 80 ของครัวเรือน            
มีโทรศัพทใชในการติดตอสื่อสาร  ปจจุบันประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนเครื่องมือสื่อสาร  
จึงทำใหโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ีไมมีใหบริการ 
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5.5  ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
1.  ท่ีทำการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก 

 -  ท่ีทำการไปรษณียคลองหลวง  สาขายอยโบตานี 
 ระยะทางหางจากองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ประมาณ 10 กิโลเมตร 
 -  ท่ีทำการไปรษณียธัญบุรี 
 ระยะทางหางจากองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ประมาณ 11 กิโลเมตร 
 -  ท่ีทำการไปรษณียคลองหลวง 
 ระยะทางหางจากองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ประมาณ 15 กิโลเมตร 

2.  มีผูใหบริการขนสงเอกชนในพ้ืนท่ีตำบลคลองหา ไมต่ำกวา 10 แหง 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีเปน   
สวนนอยตามชุมชนรอบนอก  ไดแก  การทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว  เนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย
และอุตสาหกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ  ไดแก  ขาว  พืชผัก  พืชสวน 

6.2  การประมง 
มีการประมงคือการเลี้ยงปลา  และการเลี้ยงกบ  เพ่ือเศรษฐกิจ 

  6.3  การปศุสัตว 
 การประกอบการปศุสัตวเพ่ือการคาขายในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา        

มีจำนวนคอนขางนอยมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ สวนใหญจะเลี้ยงไก เปด สุกร และบอปลา  
เพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือน  และเหลือบางสวนเพ่ือจำหนายปลีกยอย 

6.4  การบริการ 
1)  สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

   -  สถานีบริการน้ำมัน(ปมหลอด/หัวจาย)  จำนวน 11  แหง 
-  ศูนยการคา / หางสรรพสินคา   จำนวน  -   แหง 

   -  ตลาดนัด     จำนวน  -   แหง 
   -  รานคาท่ัวไป     จำนวน 51  แหง 

2)  สถานประกอบการเทศพาณิชย 
   -  สถานธนานุบาล    จำนวน  -   แหง 
   -  โรงฆาสัตว     จำนวน  -   แหง 

3)  สถานประกอบการดานบริการ 
   -  โรงแรม/รีสอรท    จำนวน  -   แหง 
   -  ธนาคาร     จำนวน  -   แหง 
   -  รานจำหนายอาหาร    จำนวน 23  แหง 
   -  โรงภาพยนตร     จำนวน  -   แหง 
   -  สนามกอลฟ     จำนวน  1   แหง 
   -  สระวายน้ำ     จำนวน  -   แหง 
   -  ท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร   จำนวน  1  แหง 
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6.5  การทองเท่ียว 
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สวนใหญจะเปนแหลง

ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู  ไดแก 
(1)  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ตั้งอยูหมูท่ี 3  ตำบลคลองหา       
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร  สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อาคาร
ออกแบบเปนรูปลูกเตา  ภายในพิพิธภัณฑฯ  จัดแสดงนิทรรศการตางๆทางวิทยาศาสตร 

ชั้นแรก จัดแสดงภาพ  และผลงานนักวิทยาศาสตร  การจำลองลูกโลกขนาดใหญ 
ชั้นท่ี 2 จัดแสดงหุนจำลองลูซ่ี  ท่ีทำจากฟอสซิลเปนรูปเหมือนท่ีแสดงถึงการกำเนิด

มนุษยคนแรก  ยานอวกาศ  และมนุษยอวกาศจำลอง 
ชั้นท่ี 3 เปนอุโมงคเงา  และเรือนไม  จัดแสดงในเรื่องของแสง 
ชั้นท่ี 4 จัดแสดงพ้ืนฐาน  และเทคโนโลยีในประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร  

ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา  การผลิตดานการเกษตรและเทคโนโลยีการกอสราง 
ชั้นท่ี 5 คือ แสดงการแยกแยะสวนตาง ๆ  ของรางกายมนุษย  รวมถึงสิ่งของเครื่องใช              

ในชีวิตประจำวัน 
ชั้นท่ี 6 แสดงถึงภูมิปญญาไทย 
อัตราคาเขาชม  ผูใหญ  80  บาท  เด็ก  40  บาท  ชาวตางประเทศ  100  บาท 

(2)  หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 
หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ ในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองราชยสมบัติครบ 50 ป                     
ในป พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรไดทำการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแหงชาติข้ึน  เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอม  
ถวายเปนสิ่งอนุสรณเฉลิมพระเกียรติ  ดวยงบประมาณทั้งสิ ้น 720.40 ลานบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จ          
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
พระราชทานชื่อวา  "หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช" 

หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 75 ไร  อาคารกอสรางเปนแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต  สมัยรัชกาลท่ี 9  ตั้งอยูหมูท่ี 5  
ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  มีลักษณะเปนกลุมอาคาร 4 สวน มีทางเชื่อมและลาน
เอนกประสงครวมพ้ืนท่ี  20,000  ตารางเมตร  ประกอบดวย 

อาคารสวนที่ 1 อาคารเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เปนอาคาร 9 ชั ้น มีพื ้นที ่ 
6,000 ตารางเมตร 

อาคารสวนท่ี 2  อาคารใหบริการคนควา มีพ้ืนท่ี 4,500 ตารางเมตร 
อาคารสวนท่ี 3 - 4  อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ      

และโครงการในพระราชดำริ  มีพ้ืนท่ี 3,000 ตารางเมตร 
ลานเอนกประสงค  เปนสวนจัดกิจกรรม  มีพ้ืนท่ี 3,500 ตารางเมตร 
อาคารท้ัง 4 อาคารในหอจดหมายเหตุแหงชาติแหงนี้ ทางกรมศิลปากรตองการ                         

ใหเปนหอสมุดจดหมายเหตุแหงชาติที่สมบูรณที่สุด ในการเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญของชาติเกี่ยวกับ        
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
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บรมนาถบพิตรฯ และพระบรมวงศานุวงศ เพ่ือใหเปนศูนยกลางในการศึกษา คนควา วิจัย ใหแกหนวยงาน
ราชการ  เอกชน  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

อำนวยประโยชนในการรวบรวมจัดเก็บจัดแสดง  ใหบริการสืบคน  และอนุรักษ
เอกสารท่ีเก่ียวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  อาทิ  พระราชหัตถเลขา  พระบรมราโชวาท             
พระราชดำรัส  พระราชนิพนธ  ภาพเขียนฝพระหัตถ  พระบรมฉายาลักษณ  แถบบันทึกพระสุรเสียง  ฯลฯ 
ตลอดจนเอกสารการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ 
หอจดหมายเหตุแหงชาติแหงนี้จึงเปนสถานท่ีใหความรู  และใหเยาวชนรุนหลังไดซาบซ้ึงถึงพระปรีชาสามารถ 
ในการปกครองแผนดนิ  รวมไปถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย  ท่ีมีตอพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค 

ผูสนใจสามารถเขาชมได  ในวันจันทร - ศุกร  เวลา  09.00 - 16.30 น. 

(3)  หออัครศิลปนแหงชาติ 
ตั้งอยูหมูท่ี 5 ตำบลคลองหา กอตั้งเม่ือพุทธศักราช 2539 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา       

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคในพิธีเปดอยางเปนทางการ              
เม่ือวันจันทรท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป เม่ือป พ.ศ. 2539 เปนศูนยกลาง
จัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพดานศิลปวัฒนธรรมในฐานะทรงเปน “อัครศิลปน” และเพ่ือสนองพระราชดำรัส  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีวา “ผลงานของศิลปนแหงชาติเปนมรดก
ทางศิลปะอันล้ำคาของชาติเปนเครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงสงของชาติไทย  ควรแกการภาคภูมิใจของคนไทย
ท้ังชาติ  จึงจำเปนตองจัดทำเนียบข้ึนบัญชีอยางเปนระบบเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาและรักษาไวเปน
สมบัติของชาติโดยสวนรวมตอไป” 

นอกจากนี้  ยังใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควา อางอิง  เก่ียวกับพระอัจฉริยภาพ            
ดานศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ
และประวัติผลงานของศิลปนแหงชาติเพ่ือสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงคุณคา  ความสำคัญและชวยกันอนุรักษ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติใหดำรงอยูสืบไป  อีกท้ังเปนสถานท่ีสำหรับใหศิลปนแหงชาติไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ถายทอดความรูโดยจัดแบงเปนหองตาง ๆ จำนวน 7 หอง บนพ้ืนท่ี 3 ชั้น แยกเปนหองบริหาร  
1  หอง หองนิทรรศการชั่วคราว 1 หอง หองนิทรรศการถาวร 5 หอง จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพ  
ดานศิลปวัฒนธรรมของอัครศิลปน จำนวน 2 หอง และนิทรรศการเผยแพรประวัติ  ผลงานของศิลปนแหงชาติ
ทุกทาน จำนวน 3 หอง โดยใชสื่อผสมท่ีทันสมัย  สื่อปฏิสัมพันธหลายชนิด 

(4)  พิพิธภัณฑสถานกาญจนาภิเษก 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก  สรางข้ึนเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ            

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชครบ 50 ป ในป พ.ศ. 2539  เปนพิพิธภัณฑทางดานชาติพันธุวิทยา  
ตั้งอยู ณ ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อท่ี  305  ไร  เพ่ือรวมเฉลิมฉลองในวโรกาส   
ท่ีสำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย  กรมศิลปากรเปนผูดำเนินการกอสราง  จึงไดอัญเชิญนามพระราชพิธีมาเปน
ชื่อหนวยงานนี้วา  "พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก" 

โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ดานชาติพันธุวิทยานั้นกำเนิดมาจาก
นโยบายของ กรมศิลปากรท่ีตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
พ.ศ. 2504 ท่ีมุงเนนทางดานการกระจายความเจริญจากเมืองไปสูชานเมือง  นับเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เฉพาะสาขาในสวนกลาง  ลำดับท่ี 3 

นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรไดจัดใหพิพิธภัณฑสถานเฉพาะดานสาขาอ่ืน ๆ ผนวกกับ
การสรางอาคารของหนวยงานอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรม  ท่ีโยกยายออกจากกรุงเทพฯ มารวมอยูในพ้ืนท่ี
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เดียวกัน  เพ่ือเตรียมจัดใหเปนพ้ืนท่ีศูนยศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ  แหลงเรียนรูสหสาขาวิชาท่ีครอบคลุม  ความรูเรื่องท่ีเก่ียวกับ
คนไทยท้ังศิลปะ  วัฒนธรรมชาติพันธุวิทยาและธรรมชาติวิทยา  เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนการเรียนรูแกผูท่ีมา
เยี่ยมเยียน  เปนบทนำการเดินทางทองเท่ียวและศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก  จึงมีพิพิธภัณฑ      
และหนวยงานดานการอนุรักษ อยูรวมกันหลายหนวยงาน อาทิ หอจดหมายแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ        
หออัครศิลปน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยา เปนตน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก สามารถให
ความรูแกนักเรียนหรือผูท่ีสนใจไดในรูปแบบของนิทรรศการสัญจรตามสถานศึกษา  และศูนยกลางชุมชน  พรอมสื่อ
การเรียนรูตาง ๆ  ไมวาจะเปนศิลปวัตถุ  โบราณวัตถุจำลอง  ภาพสไลด  เปนตน  โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูบรรยาย  
และในป พ.ศ. 2548  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก  เปดใหบริการในสวนของศูนยขอมูลโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุ  ซ่ึงจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทเครื่องปนดินเผา  ผา  อาวุธ  เครื่องใช    
ในการเกษตร เปนตน จำนวนมากกวา 10,000 รายการในรูปแบบของคลังเปด  โดยเปดใหเขาชมเปนหมูคณะ  
วันจันทร - ศุกร  เวลา 09.00 - 16.00 น. (การเขาชมเปนหมูคณะควรติดตอลวงหนากอนเขาชม)  สอบถาม
เพ่ิมเติมไดท่ี  โทร. 02-902-7568-9 

(5)  สระน้ำพระรามเกา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เดิมท่ีดินบริเวณโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 เปนพ้ืนท่ีสงวนไวใชในราชการ     

ของกรมประชาสงเคราะห กรมแรงงานและกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีสภาพเปนท่ีลุมและใชทำนา      
ในชวงฤดูแลงพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวขาดแคลนน้ำ  สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  ท่ีดินมีสภาพคอนขาง
รกราง  มีตนหญาและวัชพืชข้ึนอยูเต็มพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางและมีบานเรือนราษฎรปลูกอาศัยอยูตามแนว     
ริมคลองดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี 

เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำเจาหนาท่ีจากสวนราชการตาง ๆ  เฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน  เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดินของสวนราชการท่ีจับจองไวและยังมิไดทำประโยชน
ในเขตอำเภอคลองหลวง  และอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  3,032  ไร  เพ่ือใชเปนสถานท่ีกอสราง
แหลงเก็บน้ำอเนกประสงคขนาดใหญตามพระราชดำริ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ            
ไดพระราชทานพระราชดำริใหสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.)  และกรมชลประทาน  รวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของดำเนินการกอสรางแหลงน้ำเก็บน้ำ
เอนกประสงค  ในเขตท่ีดินดังกลาวดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  เพราะเม่ือแหลงเก็บน้ำแหงนี้ดำเนินการเสร็จแลว
จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอประชาชนบางสวนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร       
และท่ีสำคัญจะเปนแหลงเก็บน้ำตนทุนขนาดใหญ  เพ่ือสงน้ำชวยเหลือพ้ืนท่ี  ทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตร
บริเวณดังกลาวในชวงฤดูแลง  นำน้ำท่ีเหลือจากกิจกรรมดานการเกษตร  ไปบรรเทาน้ำเนาเสียตามคลอง     
และชุมชนบางแหง  ในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้นในชวงฤดูน้ำหลากยังสามารถ        
เก็บกักน้ำสวนหนึ่ง  เพ่ือชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตอนลางไดอีกดวย 

ตอมาเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2532  คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังไดนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายท่ีดินดังกลาวในนามมูลนิธิชัยพัฒนา  สำหรับดำเนินโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9        
ซ่ึงเริ่มทำการกอสรางในป พ.ศ. 2534  และแลวเสร็จเก็บกักน้ำตั้งแตป พ.ศ. 2538 ตอมาไดมีการกอสราง
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสระเก็บน้ำพระราม 9 อีกดวย 
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หลังจากทำการกอสรางโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ท่ีประกอบดวยสระเก็บน้ำ
ขนาดใหญ จำนวน 2 แหง เนื้อท่ีรวม 2,580  ไร 

สระเก็บน้ำท่ี 1  พ้ืนท่ีประมาณ 790 ไร ความจุประมาณ 6 ลานลูกบาศกเมตร     
เพ่ือรับน้ำจากคลองระบายน้ำรังสิต 6 

สวนสระน้ำท่ี 2  มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,790 ไร  ความจุประมาณ 11.1 ลานลูกบาศกเมตร    
รองรับน้ำจากคลองรังสิต 5 

และยังไดดำเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ี  กอสรางถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณโครงการ  
สะพาน  รั้วเหล็ก  และทางเขาออก  กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งบริเวณท่ีทำการโครงการงานหินเรียงปองกันตลิ่ง
และติดตั้งระบบไฟฟา รวมท้ังปลูกตนไมในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

(6)  โครงการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธาน ี
รับผิดชอบดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี  เปนโครงการหนึ่งใน 12 โครงการ          

ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถวายเปน
ราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ      
เนื่องในมหามงคลวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เพ่ือใหพิพิธภัณฑดังกลาวเปนสถานท่ีอนุรักษ
แหลงขอมูลอางอิงและตัวอยางท่ีสำคัญทางธรณีวิทยา  ซ่ึงประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาคนควาหาความรู  
ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษยและการพัฒนาประเทศ  กรมทรัพยากรธรณี  
ไดดำเนินการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ 4 ชั้นครึ่ง  เนื้อท่ีใชสอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อท่ี 5 ไร  
โดยอาคารพิพิธภัณฑไดสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2543 ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้นประมาณ 419.5 ลานบาท  
เพ่ือใหการดำเนินงานจัดสรางและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  เปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ  และเหมาะสมกับการเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ธรณีวิทยาแหงแรกในประเทศไทย  โดยไดจัดทำแผนแมบทการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ  รวมถึงออกแบบ
รายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ  ดำเนินการจัดแสดง  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหพิพิธภัณฑ
แลวเสร็จสมบูรณพรอมท่ีจะเปดใหบริการ  โดยจัดใหมีพิธีเปดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี  ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 จัดใหมีพิธีเปดอยางเปนทางการโดยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม   
ใหสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ เสด็จฯ แทนพระองคเปนองคประธาน   
เปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2555 

(7)  พิพิธภัณฑพระรามเกา 
พิพิธภัณฑพระรามเกา ตั้งอยูหมูท่ี 3 ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัด

ปทุมธานี  เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรฯ (รัชกาลท่ี ๙)  ดวยจุดประสงคเพ่ือแสดง     
ใหเห็นหลักการคิด  วิธีการทรงงาน  และกระบวนการคนหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 และใหเปนศูนยกลางการเรียนรูดานความหลากหลายของระบบนิเวศท่ัวโลกแหงแรกของประเทศไทย
และใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปดใหบริการอยางเปนทางการวันแรก วันท่ี  19 ธันวาคม 2562 

ภายในพิพิธภัณฑพระรามเกา  แบงออกเปน 2 ชั้น ประกอบไปดวยท้ังหมด 3 โซน 
สวนท่ี 1  OUR HOME  นำเสนอเรื่องราวของการกอกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะ    

และโลก  ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  จนกระท่ังเกิดสายพันธุมนุษยท่ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม   
ท่ีแตกตางกันในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของโลก 
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สวนท่ี 2  OUR LIFE  แสดงสิ่งแวดลอมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย  
ภาย ในช ีวน ิเวศ  (Biome) ต าง  ๆ  ได แก  Antarctica, Arctic, Tundra, Taiga, Desert, Temperate     
และ Tropical  ตลอดจนอิทธิพลของมนุษยตอสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซ่ึงบางกิจกรรมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
ตอระบบนิเวศ  นอกจากนี้ยังแสดงถึงเขตภูมินิเวศ (Ecoregion) ของประเทศไทยอีกดวย 

สวนท่ี 3  OUR KING  แสดงถึงหลักการทรงงาน  พระวิสัยทัศน  และกระบวนการ
ศึกษาปญหาในธรรมชาติอันเปนท่ีมาของโครงการในพระราชดำริกวา 3,000 โครงการ และสิทธิบัตร            
ในสิ่งประดิษฐอันเปนประโยชน 8 รายการ  ตลอดจนการเฉลิมพระเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ ท่ัวโลก 

นอกจากความรูจากนิทรรศการตาง ๆ ทางดานในแลว ถัดออกมาทางดานนอก  
(บริเวณขาง ๆ ตึกลูกเตา) บริเวณนี้ยังมีมุมถายรูปสวย ๆ ลอมรอบดวยความรมรื่นของตนไมใบหญา ใหอารมณ
เหมือนไดไปเท่ียวอุทยานแหงชาติ  มีน้ำตกขนาดใหญและมีพ้ืนทางเดินเปนกระจกใสมองลงไปเบื้องลาง      
เห็นเปนสวนตนไมสีเขียว  ดูแลวก็สดชื่นเย็นใจดีไมนอย 

เปดใหบริการวันอังคาร - วันศุกร เวลา 09.30 - 16.00 น. / วันเสาร - วันอาทิตย  
และวันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา 09.30 - 17.00 น.  (หยุดวันจันทร)  สอบถามเพ่ิมเติมโทร : 0-2577-9960 

6.6  อุตสาหกรรม 
ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ               

มีการดำเนินการดานอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม  
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา จำแนกตามกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ดังนี้ 

1.  กิจการเก่ียวกับการบริการ    จำนวน 42  แหง 
2.  กิจการเก่ียวกับไม     จำนวน   1  แหง 
3.  กิจการเก่ียวกับปโตเลียม ถานหิน สารเคมี  จำนวน 49  แหง 
     (จำหนายน้ำมันเชื้อเพลิง, กาซหุงตม) 
4.  กิจการเก่ียวกับโลหะ หรือแร    จำนวน 10  แหง 
5.  กิจการอ่ืน ๆ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชำรุดใชแลว 
 หรือเหลือใช      จำนวน 16  แหง 
6.  กิจการเก่ียวกับการเกษตร    จำนวน   3  แหง 
7.  กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล     จำนวน 20  แหง 

6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
ประเภทวิสาหกิจชุมชน/ เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
-   วิสาหกิจชุมชนกลุมดอกไมประดิษฐสตรีตำบลคลองหา  หมูท่ี 11 

ท่ีตั้ง  12/14  หมูท่ี 11 ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2549 
ประธานวิสาหกิจชุมชน  นางเพ็ญรุง  เสาะแสวง 

-  วิสาหกิจชุมชนคนปนเตาตำบลคลองหา  หมูท่ี 11 
ท่ีตั้ง 12/14  หมูท่ี 11 ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
อนุมัติเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายนเรต  เสาะแสวง 
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- วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองหา  หมูท่ี 2 
 ท่ีตั้ง 13  หมูท่ี 2 ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 อนุมัติเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายจำนงค  บุญเขตร 
- วิสาหกิจชุมชนบานเกษตรสมบูรณ  หมูท่ี 10 
 ท่ีตั้ง 12/5  หมูท่ี 10  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 อนุมัติเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายอะหนึ่ง  ดวงมีผล 
- วิสาหกิจชุมชนพันธุไมผล พืชผัก ผลไม  หมูท่ี 12 
 ท่ีตั้ง  9/1  หมูท่ี 12  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 อนุมัติเม่ือวันท่ี 20 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นางมาลี  พรมณี 
- วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ  หมูท่ี 6  ตำบลคลองหา 
 ท่ีตั้ง  8  หมูท่ี 6  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 อนุมัติเม่ือวันท่ี  19  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายประวิต  โตบัวงาม 
- วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรปลอดภัยลุงผูใหญ  หมูท่ี 12 
 ท่ีตั้ง  27  หมูท่ี 12  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายพิกุล  เจนกระบวน 
-   วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพ่ือการแพทยตำบลคลองหา  หมูท่ี 13 
 ท่ีตั้ง  6  หมูท่ี 13  ตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน  นายจำลอง  เงินยวง 
ประเภทกลุม/กลุมอาชีพ 
-  กลุมอาชีพสตรีบานคลองหา  หมูท่ี 2 
-  กลุมสตรีสหกรณเกษตรคลองหลวง (คลองหา) 

6.8  แรงงาน 
การประกอบอาชีพของประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  รองลงมา คือ

เกษตรกรรมและคาขาย 
การประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำนา ทำสวนกลวย ทำไรขา ตะไคร  ฯลฯ 

 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

 ผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  95  ของจำนวนประชากรท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี  โดยมี
สถานประกอบพิธีทางศาสนาท่ีอยูในภายในเขตตำบล  ดังนี้ 

1.  วัดแสวงสามัคคีธรรม  หมูท่ี 2 
2.  วัดหัตถสารเกษตร  หมูท่ี 8 
3.  วัดศิริจันทาราม  หมูท่ี 13 
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7.2  ประเพณแีละงานประจำป 
1.  ประเพณีทำบุญตักบาตรวันปใหม (เดือนมกราคม) ทำบุญตักบาตรขาวสาร - อาหารแหง 
2.  ประเพณีสงกรานต (เดือนเมษายน) ทำบุญเลี้ยงพระ – รดน้ำขอพรผูสูงอายุ 
3.  ประเพณีจุดลูกหนู (เดือนเมษายน) ทำบุญตักบาตร และมีการแขงขันการจุดลูกหนู 
4.  ประเพณีแหเทียนพรรษา (เดือนกรกฎาคม) แหเทียนพรรษานำถวายวัดในตำบล 
5.  ประเพณีลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน) จัดประกวดนางนพมาศ , ประกวดกระทง 

7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน  คือ การทำลูกหนู  เพ่ือใชในประเพณีจุดลูกหน ู
ตำบลคลองหามีประเพณีอยางหนึ่งท่ีเรียกวา “ลูกหนู” ท่ีจังหวัดอ่ืนไมมีประเพณี      

การเลนแขงขันลูกหนูนี้จะจัดใหมีในงานศพของพระภิกษุเทานั้น  ซ่ึงชาวปทุมธานีถือเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบตอกันมา “ลูกหนู” เปนวัตถุท่ีประกอบข้ึนดวยกรรมวิธีท่ีชำนาญของชางพ้ืนถ่ิน  ดวยการใชดินระเบิด
ชนิดเดียวกับดอกไมเพลิงทำเปนรูปคลายจรวดหรือบั้งไฟของชาวอีสาน  ตัวลูกหนูทำดวยลำไมไผขนาดใหญ  
ยาวประมาณสองปลองครึ่ง  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 12 เซนติเมตร หรือบางทีก็ทำดวยไมเนื้อแข็งกลึงเปน            
รูปทรงกระบอก  เจาะขางในใหกลวง  ขางในกระบอกอัดดินปนเขาไปใหแนน  แลวอุดหัวอุดทายดวยดินเหนียว 
และเจาะรูตรงกลางใหพอดี  สำหรับติดสายชนวนไวจุดไฟใหลามเขาไปไหมดินปนในกระบอก  พอไฟกระทบ
ดินปนในกระบอกจะเกิดระเบิดเปนเปลวเพลิงพุงออกมาจากรูทายกระบอกดูคลายดอกไมไฟ  ดวยความแรง
ของดินระเบิดจะขับดันตัวกระบอกลูกหนูใหวิ่งไปขางหนาตามลวดสลิงท่ีขึงไวโดยเร็ว  เพราะตัวลูกหนูผูกติดไว
กับลวดสลิง  ระหวางท่ีลูกหนูวิ่งจะมีเสียงดังนาตื่นเตนเปนท่ีนาดูมาก  เม่ือลูกหนูวิ่งไปสุดลวดสลิงจะพุงเขาชน
ปราสาท  ซ่ึงตั้งอยูหางประมาณ 40 เมตร ถาของใครโดนจุดท่ีสำคัญของปราสาทตามท่ีคณะกรรมการกำหนด
ไวก็จะไดรับรางวัล 

7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินคาภายใตโครงการ OTOP นวัตวิถี เชน ขนมไทย หม่ีกรอบ ผักปลอดสารพิษ  

น้ำพริกเผา พริกแกง ขาวไรซเบอรรี่ ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร กระเปาผา ของใชและของตกแตง         
ท่ีทำจากผา  เปนตน 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1  น้ำ 

แหลงน้ำสำคัญภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีคลองชลประทานสายหลัก คือ 
- คลองระบายน้ำท่ี 5 
- คลองสงน้ำท่ี 5 ซาย 
- คลองสงน้ำท่ี 6 ซาย 

พาดผานพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  จากทิศเหนือไปทิศใตเปนแหลงน้ำ   
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  และการเกษตร 

- คลองระพีพัฒน 
อยูบริเวณทิศเหนือของหมูท่ี 16 สามารถผันน้ำเขาสูคลองระบายน้ำ และคลองสงน้ำขางตนได 

- สระเก็บน้ำพระราม 9  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
คลองสงน้ำและสระเก็บน้ำดังกลาว  มีประตูระบายน้ำ เพ่ือจายน้ำใหประชาชนใช               

เพ่ือทำการเกษตร 
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8.2  ปาไม  
 ไมมีปาไมในพ้ืนท่ี  มีเพียงปาหญาข้ึนอยูในท่ีราบ  อยูในท่ีดินรก  ราง  วางเปลา 

8.3  ภูเขา 
ไมมีภูเขาในพ้ืนท่ี 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตำบลคลองหา  เปนพ้ืนท่ีตองมีการจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร แหลงน้ำท่ีสำคัญในตำบล มี 2 ประเภท ไดแก น้ำจากผิวดิน และน้ำบาดาล 
น้ำผิวดิน  :  ไดแก  คลอง และสระเก็บน้ำ 
ตำบลคลองหา  มีคลองชลประทานท่ีสำคัญท่ีสุด คือ คลองระบายน้ำท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือน    

เสนเลือดใหญของตำบล  ท่ีพาดผานจากทิศเหนือไปทิศใตหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทุกหมูบาน  นอกจากนี้ยังมีคลองสงน้ำ
ท่ี 5 ซาย ท่ีอยูคูขนานทางดานทิศตะวันออก และคลองสงน้ำท่ี 6 ซาย ท่ีอยูคูขนานทางดานทิศตะวันตก       
เปนแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และการเกษตร  มีคลองระพีพัฒนท่ีสามารถผันน้ำเขาสูคลองระบายน้ำ        
และคลองสงน้ำ และมีสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เปนแหลงเก็บน้ำขนาดใหญท่ีมี
ความสำคัญ  เพ่ือสงน้ำชวยเหลือพ้ืนท่ีทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตรในชวงฤดูแลง  สวนในชวงฤดูน้ำหลาก  
ยังสามารถเก็บกักน้ำสวนหนึ่งเพ่ือชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตอนลาง  อีกท้ังชวยบรรเทาปญหา   
น้ำเนาเสียตามคลองและชุมชนบางแหง  โดยการปลอยน้ำจากสระเก็บน้ำไปชะลางเจือจางการเนาเสีย         
และผลักดันใหน้ำเสียระบายออกไป 

น้ำบาดาล :  ในตำบลคลองหา มีน้ำบาดาลในหมูบานตาง ๆ ถูกนำมาใช เนื่องจากมีระบบ
น้ำประปาสวนภูมิภาคไมท่ัวถึง  ซ่ึงในอนาคตอาจเกิดปญหาการทรุดตัวของดินในพ้ืนท่ี 



  
 

 

 

สวนที่ 2  
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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สวนที่ 2  ยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

              แนวคิดในกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดมีการ
กำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีตอบสนอง  สอดคลอง  และเชื่อมโยง           
กับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  และนโยบายของกระทรวง  ทบวง  กรม  อ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ         
ในการพัฒนาในระดับประเทศ  รวมท้ังสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว  
ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
และแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและศักยภาพของจังหวัด  และตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนี้ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น  จำเปนจะตอง
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน
ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสรางความเขาใจ     
ถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน  
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจำชาติ “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี  กินดี  สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
และเปนธรรม  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย  
6  ยุทธศาสตร  ไดแก 

(1)  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
(2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
(6)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร  สรุปไดดังนี้ 
(1)  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ
ประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(1.1)  การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(1.2)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
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(1.3)  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(1.4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(1.5)  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ  สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(1.6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(1.7)  การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
(2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว  ซ่ึงจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ  การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน    
อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย  
และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(2.1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ันการสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค  และเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(2.2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม  โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต         
และบริการ  โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
ท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป  รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง  และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด  และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา    
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม  เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ  เปนตน 

(2.3)  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  ยกระดับ
การผลิตภาคแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 
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(2.4)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง  
และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(2.5)  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(2.6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ  รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

(3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย  ใจ  สติปญญา  มีความเปนสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รูคุณคาความเปนไทย  มีครอบครัว    
ท่ีม่ันคง  กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(3.1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(3.2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(3.3)  การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีพึงประสงค 
(3.4)  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(3.5)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว    

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
(4)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม     
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(4.1)  การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(4.2)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(4.3)  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4.4)  การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(4.5)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงดานน้ำ  รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู
การเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(5.1)  การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(5.2)  การวางระบบการบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบ  

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(5.3)  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5.4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5.5)  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(5.6)  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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(6)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ  อาทิ 

(6.1)  การปรับปรุงโครงสราง  บทบาท  ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(6.2)  การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(6.3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(6.4)  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ใหทันสมัย  เปนธรรมและเปนสากล 
(6.6)  การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(6.7)  การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา  ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ  ใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ  อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนเฉพาะดานตาง ๆ  เชน  ดานความม่ันคง  
เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ  แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีใหมี      
ความสอดคลองกันตามหวงเวลา  นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ        
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย  โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  ภายใตระบบประชารัฐ  คือ  ความรวมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม  ท้ังนี้  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือท่ีสวนราชการ      
และหนวยงานตาง ๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
1.  สาระของยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการกำหนดเปาหมายและภาพ 

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ  รับรู  และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  สูเปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ  ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได  
และมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

2.  ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตาง ๆ  เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย    
ดานการจัดสรรงบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการและกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ัง
มีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

3.  กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทำยุทธศาสตรการนำไปสู
การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ  สามารถกำหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

4.  การยอมรับของสังคม  มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน  มีการรับฟงความคิดเห็น
จากทุกกลุมสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน  เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย      

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี  ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต  
ความสามารถในการแขงขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เปนตน  ทำใหการพัฒนาในชวง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน   ท่ีสำคัญ  ดังนี้ 

1.  การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
3.  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
4.  การพัฒนาสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

1.2.1  สถานะของประเทศ 
1.2.1.1  ดานเศรษฐกิจ 

(1)  ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจำกัด ในการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจ 

(2)  การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง 

(3)  ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิต (Total Factor Productivity : TFP) 
ยังคงอยูในระดับต่ำ  ทำใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศ
รายไดปานกลาง 
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(4)  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรค     
ตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง  การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 

(5)  อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก 
(6)  สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม         

ของประเทศไดรับการยกระดับดีข้ึน 
(7)  สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลาย ๆ ดาน 

1.2.1.2  ดานสังคม 
(1)  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหา

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย 
(2)  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง   

มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 
(3)  คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม 
(4)  สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลงแตยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ

กระจายรายได 
(5)  ความเหลื่อมล้ำระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสำคัญของสังคมไทย 
(6)  คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึนจากการท่ีคนไทยมีหลักประกันสุขภาพ

ครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
(7)  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคม

พหุวัฒนธรรมมากข้ึน  
(8)  ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึนชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ

ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน 
(9)  ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยง        

ในสังคม 
1.2.1.3  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(1)  ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนำไปใชในการพัฒนาจำนวนมากกอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(2)  ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(3)  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความ

รุนแรงมากข้ึน  สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย 
1.2.1.4  ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

(1)  ดานธรรมาภิบาล 
- ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน  

เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทย 
- ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 พบวาบริษัท  

จดทะเบียนไทยใหความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืน 
(2)  ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 

- การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย มีการจัดระเบียบ   
การบริหารราชการแผนดินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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- การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายดาน  แตยังมีปญหาท่ีตองแกไข เชน 
การทับซอนของอำนาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ี  และการขาดแคลนรายไดของ อปท.  เปนตน 

1.2.1.5  การทุจริตคอรรับชั่น  ประเทศไทยกำลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย        
และผลประโยชนทับซอนอยางมาก 

1.2.2  การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลาง

ดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) 
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย  แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

1.2.3  กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี มุ งสู การเปลี่ยนผานประเทศไทย            

จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน          
อยางมีความสุข 

1.2.4  แนวทางการพัฒนา 
1.2.4.1  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง

สูรายไดสูง 
- สงเสริมดานการวิจัยและการพัฒนา 
- การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
- การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
- การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ปรับโครงสรางการผลิต 

1.2.4.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยประการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง 
- การพัฒนาดานสุขภาพ 
- การสรางสภาพแวดลอมแนะนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีพในสังคมสูงวัย 

 1.2.4.3  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
- การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเนนการสรางภูมิคุมกัน 

ระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจในการพัฒนาประเทศ 
- การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
- การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 

1.2.4.4  การการยอมรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
- การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง 
- การพัฒนาดานขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน 
- สงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1.2.4.5  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
- สงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมการผลิต  การลงทุนและการสรางงานสีเขียว 
- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 1.2.4.6  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การสรางความโปรงใส 
- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท.  ใหเหมาะสม 
- การสรางระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
ประกอบดวย  10  ยุทธศาสตรหลัก  ดังนี้ 

1.  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
2.  การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3.  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4.  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5.  ดานความม่ันคง  
6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโรจิสติกส  
8.  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจยัและนวัตกรรม  
9.  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10.  การตางประเทศ  ประเทศเพ่ือนบาน  และภูมิภาค 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาค 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดกำหนดทิศทาง   
การพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 สำหรับเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี  และเปนแนวทางใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำป  ตลอดจนหนวยงานและภาคีการพัฒนาท้ังในสวนกลาง  
ภูมิภาคและทองถ่ินนำไปใชในการจัดทำแผนระดับพ้ืนท่ี ท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค สำหรับ
กรอบทิศทางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง  และพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

เปาหมายการพัฒนา 
“พัฒนากรุงเทพฯ  สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง” 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ประเด็นการพัฒนา 
1.  พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
2.  พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยง          

เพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 
3.  ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม  เทคโนโลยี และความคิด

สรางสรรค  เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4.  บริการจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวม ภัยแลงและคงความ

สมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
5.  เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -    

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
6.  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพและลด

ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

1.3.2  พัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) 
จากผลการวิเคราะหปญหาความตองการศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี รวมท้ังแนวโนม

สถานกรณดานเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ของกลุมจังหวัดภาคกลาง      
ภายใตนโยบายของรัฐบาลยุททธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ จึงนำมากำหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.25862-2565) 

วิสัยทัศน 
เปนศูนยกลางการคาการลงทุน  บริการธุรกิจและการพาณิชยการผลิตอุตสาหกรรม

ระดับประเทศ  ศูนยกลางโลจิสติกส  ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub)  แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล  ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  สูการเปนเมืองนาอยู 

พันธกิจ 
1.  ปรับโครงสรางการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  สหกรณและวิสาหกิจ

ขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน  กาวทันเทคโนโลยี  รูทันบริบทโลก  รอดพนกับดักรายไดปานกลาง
สูการมีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน 

2.  สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคม และภาครัฐรวมถึงเครือขายภายใน  ในการพัฒนาสงเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในกลุมจังหวัด 

3.  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic  
ระบบการคาออนไลน (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน       
การบริการและการทองเท่ียว 

4.  สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เมืองท่ีเปนมิตรกับชุมชน      
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในขตปริมณฑล เพ่ือไปสูการเปนเมืองท่ีนาอยู 
6.  พัฒนาแหลงทองเท่ียว  และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

เปาประสงครวม 
“เศรษฐกิจม่ันคง  ประชาชนม่ังค่ัง  และความสุขท่ียั่งยืน” 

เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด  รอยละ 3.0 
ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลติภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด  

ตองไมนอยกวาคำเฉลี่ยของป 2558-2560 (หรือไมนอยกวา 0.6350) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทำงาน    

และผูประกอบการ SMEs ท้ังในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบริการ 
2.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบ  พัฒนา  

การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อยางสมดุลและยั่งยืน 
3.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ

ปลอดภัยของประชาชนสูการเปน  สังคมเมืองนาอยู  รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
4.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 
วิสัยทัศน 
 “ปทุมธาน ี เมืองนาอยู  ศูนยกลางธุรกิจบริการ  ฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง” 

พันธกิจ 
1.  อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหคนรุนตอไปไดใช      

อยางยั่งยืน 
2.  เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

ดานเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
3.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข ท้ังสุขภาพกาย จิตใจ  มีความม่ันคง

ดานอาชีพและรายได  และมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

เปาประสงครวม 
1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษพ้ืนฟูและใชประโยชนอยางสมดุล    

และยั่งยืน 
2.  ผลิตภัณฑเกษตร  อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ 
3.  แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจ  และบริการดานการทองเที่ยว    

อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
4.  ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  แหลงท่ีอยู

อาศัยสะอาดสวยงาม  ปลอดภัย  ภายใตสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.  วัตถุประสงค 
1.1  จังหวัดปทุมธานี  มีคุณภาพสิ่งแวดลอมและเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
1.2  จังหวัดปทุมธานี  มีระบบโครงขายการคมนาคมและระบบโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

(1) ระดับความสำเร็จ
ของการดำ เนิ น การ
พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
เขาสู เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ป 2562 เทากับ 2 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(2) รอยละของปริมาณ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ชุ ม ช น
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

ป 2562 ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  1 ,6 5 8  ตั น 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง 
946.33 ตัน คิดเปนรอยละ 
58.16 

- 58.16 65.58 70 73 

(3) รอยละของคด ี
การเกิดอุบัติเหตุจราจร 
ทางบกลดลง 

ป 2562 เทากับ 471 คดี - - - 10 10 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.  สรางระบบและกลไกในการควบคุมเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับชุมชน 
2.  สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  
3.  สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4.  พัฒนาโครงขายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส  รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหมีมูลคาสูงไดมาตรฐาน  
สูตลาดโลก 

1.  วัตถุประสงค 
1.1  การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม  สาขาการเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
1.2  ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม  และภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

2.  ปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

(1) รอยละของจำนวน
แปลงฟารมท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานแปลง
ฟารม GAP 

ป 2562 1,527 แปลง 60 60 60 60 60 

(2) อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ส า ข า ก า ร เก ษ ต ร
เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 
มูลคา 6,224 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2559 

เทากับ 7.2% 

- - - รอยละ 5 รอยละ 5 

(3) อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
สาขาการคาและเพ่ิมข้ึน 

ป 2560 
334,768 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2559 

เทากับ 11% 

- - - รอยละ 15 รอยละ 15 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
2.  เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผูประกอบการ และธุรกิจบริการ 
3.  พัฒนาตลาดสินคาเกษตร  อุตสาหกรรม  ธุรกิจบริการ  เชื่อมโยงตลาดโลก 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเช่ือมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ 

1.  วัตถุประสงค 
1.1  รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
1.2  มูลคาการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน 

2.  เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

(1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายไดจากการทองเท่ียว 

ป 2561 
3,443.06 ลบ. 

5 5 5 10 10 

(2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มู ล ค า ก า ร จ ำ ห น า ย
ผลิตภัณฑชุมชน 

ป 2562 
1,435,054,617 บาท 

5 7 10 10 10 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.  สงเสริม พัฒนา และยกระดับแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน 
2.  สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมในแหลงทองเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่อง 
3.  สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  เพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียว 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพ รองรับการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรและสังคม 

1.  วัตถุประสงค 
คนในจังหวัดปทุมธานี  มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  และมีความเปนอยูท่ีดี  และมีความสุข 

2.  เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ขอมูลพ้ืนฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

(1) รายได เฉลี่ยครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน 

ป 2562 
253,807.45 บาท 

- - - ไมนอยกวา
รอยละ 5 

ไมนอยกวา
รอยละ 5 

(2 ) รอยละ ผู สู งอายุ ท่ี มี
ศั ก ยภ าพ มี งาน ท ำ  แล ะ
รายไดเหมาะสม 

- - - - รอยละ 50 รอยละ 50 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ  กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
2.  สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  และชุมชนทุกมิติ 

(เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  สุขภาพ  ความม่ันคง  และความปลอดภัย) 
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1.3.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธาน ี
1.3.4.1  ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค 
1.3.4.2  ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3.4.3  ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุง  รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1.3.4.4  ยุทธศาสตรท่ี  4  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.3.4.5  ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
1.3.4.6  ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
1.3.4.7  ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 

 

2.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
2.1  วิสัยทัศน 

“ประชาชนอยูดีมีสุขถวนหนา  ชุมชนคลองหาพัฒนาอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน” 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหมีความเปนอยูท่ีดี และเปนชุมชนสันติสุข 
3.  พัฒนาสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมสอดคลองตอการดำเนินชีวิต 
4.  สงเสริมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.  สงเสริมเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการลงทุน อาชีพ การเกษตร 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการ  โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประสานงานทุกภาคสวน    

รวมถึงการสรางเครือขาย 
7.  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของตำบลคลองหา 

2.2  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 
     1.1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1.1  กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคมและการขนสง 
1.1.2  กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1.3  จัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
1.1.4  กอสรางและปรับปรุงเข่ือนกันดิน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.1.1  สงเสริมการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน 
2.1.2  สงเสริมการบริหารและบังคับการเทศกิจ 
2.1.3  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.1.4  สงเสริมการรณรงคเพ่ือใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุ 
2.1.5  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย 
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2.1.6  เยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 
2.1.7  กอสรางและปรับปรุงประตูระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ  เพ่ือปองกันและแกไข 
        ปญหาอุทกภัย  ภัยแลง  และน้ำทวมขัง 
2.1.8  ศูนยประสานปองกันภัยฝายพลเรือน 
2.1.9  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 
2.1.10  ศูนยจิตอาสา 
2.1.11  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ฯลฯ 
2.2  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

2.2.1  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส  ผูปวยโรคเอดส  และผูปวยท่ียากไร 

2.2.2  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ  เพ่ือชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
2.2.3  ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.2.4  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
2.2.5  สงเสริมการแกไขปญหาทางสังคม 

ฯลฯ 
2.3  การสงเสริมสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ 

2.3.1  สงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2.3.2  การใหบริการสาธารณสุข 
2.3.3  ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข 
2.3.4  ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ 
2.3.5  จัดสถานท่ีกักกันเพ่ือปองกันระงับโรคติดตอ 
2.3.6  สงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน 
2.3.7  ใหบริการรักษาพยาบาลนอกสถานท่ี 
2.3.8  สงเสริม  รักษา  ฟนฟูดานสุขภาพ 
2.3.9  สงเสริมกิจกรรมกีฬา 
2.3.10  มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ 
2.3.11  สงเสริมโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

ฯลฯ 
2.4  การสงเสริมการศึกษา  การเรียนรู  และขอมูลขาวสาร 

2.4.1  พัฒนาแหลงเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2.4.2  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2.4.3  สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2.4.4  พัฒนาบริการผลิตสื่อการสอน 
2.4.5  สงเสริมการวางแผนการจัดการศึกษา 
2.4.6  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.4.7  สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

ฯลฯ 
 



37 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

3.1  การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.1.1  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน 
3.1.2  พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.3  สงเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในแหลงน้ำ 
3.1.4  สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.1.5  สงเสริมการบริหารจัดการแหลงน้ำ 
3.1.6  สงเสริมการบริหารจดัการขยะในครัวเรือน/ชุมชน 
3.1.7  กอสรางและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
3.1.8  พัฒนาขุดลอกเพ่ือการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ 
3.1.9  พัฒนากำจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.10  การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1.1  สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1.2  อนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
4.1.3  รักษาอัตลักษณวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถ่ิน 
4.1.4  สงเสริมการศาสนา 
4.1.5  อนุรักษโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และงานศิลปในทองถ่ิน 
4.1.6  ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหกับประชาชน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  การสงเสริมอาชีพ 
5.1.1  สงเสริมการผลิตและจำหนายสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชน 
5.1.2  สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมแมบาน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
5.1.3  พัฒนาขีดความสามารถกลุมอาชีพสูเชิงพาณิชย 
5.1.4  สงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 
5.1.5  พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

ฯลฯ 
5.2  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร 

5.2.1  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
5.2.2  สงเสริมความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
5.2.3  พัฒนาขุดลอกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
5.2.4  สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 
5.2.5  ชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร 
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5.2.6  สงเสริมการเลี้ยงสัตว 
5.2.7  สงเสริมการประมง 
5.2.8  สงเสริมการแปรรูปการเกษตร 

ฯลฯ 
5.3  การสงเสริมการลงทุน 

5.3.1  สงเสริมการลงทุน 
5.3.2  สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 
5.3.3  สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน  เพ่ือยกระดับไปสูสถาบันการเงินชุมชน 

ฯลฯ 
5.4  การวิสาหกิจชุมชน 

5.4.1  พัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคการผลิต  สินคา  และบริการ 
5.4.2  พัฒนาการใหความรูภาคการผลิตและตลาดแรงงานใหมีความเขมแข็งและสามารถ

แขงขันได 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 

6.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6.1.1  สนับสนุนการประชาคมหมูบาน 
6.1.2  จัดประชาคมทองถ่ิน 
6.1.3  เสริมสรางศักยภาพใหชุมชนเขมแข็ง 
6.1.4  สงเสริมประชาธิปไตย 
6.1.5  สงเสริมการรวมคิดรวมทำรวมแกไขปญหาชุมชน 
6.1.6  สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 
6.2  การพัฒนาบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ และขอมูลขาวสารในการปฏิบัติราชการ 

6.2.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
6.2.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ 
6.2.3  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดานระบบดิจิตอล 
6.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
6.2.5  สงเสริมการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
6.2.6  พัฒนาระบบการจดทะเบียนพาณิชย 
6.2.7  พัฒนาระบบการรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน  นิติการ 
6.2.8  จัดทำแผนท่ีภาษี/ฐานขอมูลภาษี 
6.2.9  พัฒนาระบบการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
6.2.10  เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          ในการปฏิบัติหนาท่ี  การปลูกจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรมจริยธรรม  และสราง 
          วินัยแกเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

ฯลฯ 
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6.3  การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
6.3.1  สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

7.1  การสงเสริมการทองเท่ียว 
7.1.1  การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
7.1.2  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

ฯลฯ 

2.3  เปาประสงค 
1.  ตำบลคลองหามีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการครอบคลุมท่ัวถึง 
2.  ประชาชนในตำบลคลองหามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3.  ตำบลคลองหามีสภาพแวดลอมท่ีดี และภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
4.  ตำบลคลองหามีการอนุรักษภูมิปญญา จารีตประเพณี ตลอดจนฟนฟูและธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
5.  ประชาชนในตำบลคลองหาไดรับการสงเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนา  

ดานการเกษตร การลงทุน และการวิสาหกิจชุมชน  และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
6.  ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐาน และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตำบลคลองหา 
7.  เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวของตำบลคลองหา 

2.4  ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1)  มีการฝกอบรมระบบผังเมืองรวม 
2)  จำนวนระบบสาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
3)  จำนวนถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบท่ีไดรับการบำรุงรักษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2)  จำนวนกิจกรรมท่ีใหความชวยเหลือเด็ก ผูยากไร  ผูสูงอายุ คนพิการ  ผูดอยโอกาส  

และผูปวยโรคเอดส 
3)  จำนวนกิจกรรมท่ีพัฒนาและแกไขปญหาสังคม 
4)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา 
5)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการศึกษา  การเรียนรู  ขอมูลขาวสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
1)  จำนวนสถานท่ีของตำบลคลองหาท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน 
2)  จำนวนโครงการท่ีดำเนินงานดานการอนุรักษ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
1)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษขนบธรรมเนียม        

จารีตประเพณี 
2)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
1)  จำนวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชน

และกลุมอาชีพ 
2)  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาดานการเกษตร 
3)  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือรองรับการลงทุน 
4)  จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมการวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
1)  จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2)  รอยละของบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 
3)  จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 

1)  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวในตำบลคลองหา 

2.5 คาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

1.  มีการฝกอบรมระบบผังเมืองรวม 1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

2.  จำนวนระบบสาธารณูปการ รวมถึง
การคมนาคมท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

3.  จำนวนถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบ   
ท่ีไดรับการบำรุงรักษา 

90 
เสนทาง 

90 
เสนทาง 

90 
เสนทาง 

90 
เสนทาง 

90  
เสนทาง 

4.  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

4 กิจกรรม
ข้ึนไป 

4 กิจกรรม
ข้ึนไป 

4 กิจกรรม
ข้ึนไป 

4 กิจกรรม
ข้ึนไป 

4 กิจกรรม
ข้ึนไป 

5.  จำนวนกิจกรรมท่ีใหความชวยเหลือเด็ก  
ผูยากไร ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส  
และผูปวยโรคเอดส 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

6.  จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาและแกไข
ปญหาสังคม 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

7.  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

8.  จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมการศึกษา  
การเรียนรูขอมูลขาวสาร 

15 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

15 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

15 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

15 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

15 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

9.  จำนวนสถานท่ีของตำบลคลองหาท่ีไดรับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน 

16 แหง 
ข้ึนไป 

16 แหง 
ข้ึนไป 

16 แหง 
ข้ึนไป 

16 แหง 
ข้ึนไป 

16 แหง 
ข้ึนไป 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

10.  จำนวนโครงการท่ีดำเนินงานดานการ
อนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

10 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

10 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

10 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

10 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

10 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

11.  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถ่ิน  อนุรักษขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

12.  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมกิจกรรม  
ทางศาสนา 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

6 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

13.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
อาชีพและสรางรายได  ใหแกประชาชน
และกลุมอาชีพ 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

14.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาดานการเกษตร 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

15.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
เพ่ือรองรับการลงทุน 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

2 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

16 .  จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการ
สงเสริมการวิสาหกิจชุมชน 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

17.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

5 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

18.  รอยละของบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองหา ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

รอยละ 80 
ข้ึนไป 

19 .  จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

20.  จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว
ในตำบลคลองหา 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 

1 กิจกรรม 
ข้ึนไป 
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2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธ 

1.1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1.1  กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคมและการขนสง 
1.1.2  กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1.3  จัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
1.1.4  กอสรางและปรับปรุงเข่ือนกันดิน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ 

2.1  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.1.1  สงเสริมการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน 
2.1.2  สงเสริมการบริหารและบังคับการเทศกิจ 
2.1.3  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.1.4  สงเสริมการรณรงคเพ่ือใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุ 
2.1.5  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย 
2.1.6  เยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 
2.1.7  กอสรางและปรบัปรุงประตูระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ เพ่ือปองกันและแกไข 
        ปญหาอุทกภัย  ภัยแลง  และน้ำทวมขัง 
2.1.8  ศูนยประสานปองกันภัยฝายพลเรือน 
2.1.9  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 
2.1.10  ศูนยจิตอาสา 
2.1.11  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ฯลฯ 
2.2  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

2.2.1  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือผูยากไร  ผูสูงอายุ ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส  ผูปวยโรคเอดส  และผูปวยท่ียากไร 

2.2.2  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ เพ่ือชวยเหลือเด็กและเยาวชน 
2.2.3  ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.2.4  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
2.2.5  สงเสริมการแกไขปญหาทางสังคม 

ฯลฯ 
2.3  การสงเสริมสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ 

2.3.1  สงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2.3.2  การใหบริการสาธารณสุข 
2.3.3  ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข 
2.3.4  ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ 
2.3.5  จัดสถานท่ีกักกันเพ่ือปองกันระงับโรคติดตอ 
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2.3.6  สงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน 
2.3.7  ใหบริการรักษาพยาบาลนอกสถานท่ี 
2.3.8  สงเสริม  รักษา  ฟนฟูดานสุขภาพ 
2.3.9  สงเสริมกิจกรรมกีฬา 
2.3.10  มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ 
2.3.11  สงเสริมโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

ฯลฯ 
2.4  การสงเสริมการศึกษา  การเรียนรู  และขอมูลขาวสาร 

2.4.1  พัฒนาแหลงเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2.4.2  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2.4.3  สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2.4.4  พัฒนาบริการผลิตสื่อการสอน 
2.4.5  สงเสริมการวางแผนการจัดการศึกษา 
2.4.6  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.4.7  สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

3.1  การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.1.1  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน 
3.1.2  พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.3  สงเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในแหลงน้ำ 
3.1.4  สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.1.5  สงเสริมการบริหารจัดการแหลงน้ำ 
3.1.6  สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน 
3.1.7  กอสรางและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
3.1.8  พัฒนาขุดลอกเพ่ือการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ 
3.1.9  พัฒนากำจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.10  การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธ 

4.1  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1.1  สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1.2  อนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
4.1.3  รักษาอัตลักษณวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถ่ิน 
4.1.4  สงเสริมการศาสนา 
4.1.5  อนุรักษโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และงานศิลปในทองถ่ิน 
4.1.6  ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

5.1  การสงเสริมอาชีพ 
5.1.1  สงเสริมการผลิตและจำหนายสินคา OTOP. และผลิตภัณฑชุมชน 
5.1.2  สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมแมบาน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
5.1.3  พัฒนาขีดความสามารถกลุมอาชีพสูเชิงพาณิชย 
5.1.4  สงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 
5.1.5  พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

ฯลฯ 
5.2  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร 

5.2.1  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
5.2.2  สงเสริมความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
5.2.3  พัฒนาขุดลอกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
5.2.4  สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 
5.2.5  ชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร 
5.2.6  สงเสริมการเลี้ยงสัตว 
5.2.7  สงเสริมการประมง 
5.2.8  สงเสริมการแปรรูปการเกษตร 

ฯลฯ 
5.3  การสงเสริมการลงทุน 

5.3.1  สงเสริมการลงทุน 
5.3.2  สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 
5.3.3  สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน  เพ่ือยกระดับไปสูสถาบันการเงินชุมชน 

ฯลฯ 
5.4  การวิสาหกิจชุมชน 

5.4.1  พัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชน ท้ังภาคการผลิต  สินคา  และบริการ 
5.4.2  พัฒนาการใหความรูภาคการผลิตและตลาดแรงงานใหมีความเขมแข็ง และสามารถ

แขงขันได 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
กลยุทธ 

6.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6.1.1  สนับสนุนการประชาคมหมูบาน 
6.1.2  จัดประชาคมทองถ่ิน 
6.1.3  เสริมสรางศักยภาพใหชุมชนเขมแข็ง 
6.1.4  สงเสริมประชาธิปไตย 
6.1.5  สงเสริมการรวมคิดรวมทำรวมแกไขปญหาชุมชน 
6.1.6  สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 
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6.2  การพัฒนาบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ 
6.2.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
6.2.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ 
6.2.3  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดานระบบดิจิตอล 
6.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
6.2.5  สงเสริมการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
6.2.6  พัฒนาระบบการจดทะเบียนพาณิชย 
6.2.7  พัฒนาระบบการรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน  นิติการ 
6.2.8  จัดทำแผนท่ีภาษี/ฐานขอมูลภาษี 
6.2.9  พัฒนาระบบการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 
6.2.10  เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล          

ในการปฏิบัติหนาท่ี  การปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัย
แกเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

ฯลฯ 
6.3  การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

6.3.1  สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 
กลยุทธ 

7.1  การสงเสริมการทองเท่ียว 
7.1.1  การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
7.1.2  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

ฯลฯ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ จะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  ในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน           
ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี 1   
การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1.1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1.1  กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคม     

และการขนสง 
1.1.2  กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   

และสาธารณูปการ 
1.1.3  จัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
1.1.4  กอสรางและปรับปรุงเข่ือนกันดิน 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยู
เ อ ื ้ อ ต  อ กา ร ขย ายต ั ว ท า ง
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2   
การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.1.1  สงเสริมการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน 
2.1.2  สงเสริมการบริหารและบังคับการเทศกิจ 
2.1.3  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.1.4  สงเสริมการรณรงคเพื่อใหเกิดวินัยจราจรลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 
2.1.5  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทา 

สาธารณภัย 
2.1.6  เยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 
2.1.7  กอสร างและปร ับปร ุงประต ูระบายน ้ำหรือ       

ทางระบายน้ำ  เพื่อปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  ภัยแลง  
และน้ำทวมขัง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสร างโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
 2.1.8  ศูนยประสานปองกันภัยฝายพลเรือน 

2.1.9  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 
2.1.10  ศูนยจิตอาสา 
2.1.11  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ฯลฯ 

  

2.2  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 
2.2.1  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ    

เพ่ือชวยเหลือผูยากไร  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูปวย
โรคเอดส  และผูปวยท่ียากไร 

2.2.2  การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ    
เพ่ือชวยเหลือเด็กและเยาวชน 

2.2.3  ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.2.4  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
2.2.5  สงเสริมการแกไขปญหาทางสังคม 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ   
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสร างโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

2.3  การสงเสริมสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ 
2.3.1  สงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2.3.2  การใหบริการสาธารณสุข 
2.3.3  ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข 
2.3.4  ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ     

โรคระบาด ฯลฯ    
2.3.5  จัดสถานท่ีกักกันเพ่ือปองกันระงับโรคติดตอ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสร างโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
 2.3.6  สงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน 

2.3.7  ใหบริการรักษาพยาบาลนอกสถานท่ี 
2.3.8  สงเสริม  รักษา  ฟนฟูดานสุขภาพ 
2.3.9  สงเสริมกิจกรรมกีฬา 
2.3.10  มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ 
2.3.11  สงเสริมโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

ฯลฯ 

  

2.4  การสงเสริมการศึกษา  การเรียนรู  และขอมูลขาวสาร 
2.4.1  พัฒนาแหลงเรียนรูในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
2.4.2  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ   

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2.4.3  สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2.4.4  พัฒนาบริการผลิตสื่อการสอน 
2.4.5  สงเสริมการวางแผนการจัดการศึกษา 
2.4.6  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.4.7  สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสร างโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี 3   
การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.1  การพัฒนาส่ิงแวดลอม 
3.1.1  พัฒนาและปรับปรงุภูมิทัศน 
3.1.2  พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.3  สงเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในแหลงน้ำ 
3.1.4  สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.1.5  สงเสริมการบริหารจัดการแหลงน้ำ 
3.1.6  สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน 
3.1.7  กอสรางและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
3.1.8  พัฒนาขุดลอกเพ่ือการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ 
3.1.9  พัฒนากำจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
3.1.10  การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยู
เ อ ื ้ อ ต  อกา รขยายต ั วทา ง
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีว ิตที ่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4   
การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   
และภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

4.1.1  สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.1.2  อนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
4.1.3  รักษาอัตลักษณวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถ่ิน 
4.1.4  สงเสริมการศาสนา 
4.1.5  อนุรักษโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และงานศิลป

ในทองถ่ิน 
4.1.6  ปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีใหกับประชาชน 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ ื ่อรองร ับการขยายตัวของ
เมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี 5   
การสงเสริมการเศรษฐกิจ 

5.1  การสงเสริมอาชีพ 
5.1.1  สงเสริมการผลิตและจำหนายสินคา OTOP  

และผลิตภัณฑชุมชน 
5.1.2  สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมแมบาน 

กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
5.1.3  พัฒนาขีดความสามารถกลุมอาชีพสูเชิงพาณิชย 
5.1.4  สงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำริฯ 
5.1.5  พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ยกระดับการผลิตอาหาร  สินคา  
เกษตร  อุตสาหกรรม  ใหมี
ค ุณภาพและได มาตรฐานสู
ตลาดโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ  
ในการแขงขัน 

5.2  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดาน
การเกษตร 

5.2.1  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
5.2.2  สงเสริมความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
5.2.3  พัฒนาขุดลอกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
5.2.4  สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 
5.2.5  ชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร 
5.2.6  สงเสริมการเลี้ยงสัตว 
5.2.7  สงเสริมการประมง 
5.2.8  สงเสริมการแปรรูปการเกษตร 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ยกระดับการผลิตอาหาร  สินคา  
เกษตร  อ ุตสาหกรรม ให  มี
ค ุณภาพและได มาตรฐานสู
ตลาดโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
 5.3  การสงเสริมการลงทุน 

5.3.1  สงเสริมการลงทุน 
5.3.2  สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  เพ่ือเพ่ิม

มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 
5.3.3  สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน  เพ่ือยกระดับ

ไปสูสถาบันการเงินชุมชน 
ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ยกระดับการผลิตอาหาร  สินคา  
เกษตร อ ุตสาหกรรม ให  มี
ค ุณภาพและได มาตรฐานสู
ตลาดโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ  
ในการแขงขัน 

5.4  การวิสาหกิจชุมชน 
5.4.1  พัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคการ

ผลิต  สินคา และบริการ 
5.4.2  พัฒนาการใหความรูภาคการผลิตและตลาดแรงงาน

ใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ยกระดับการผลิตอาหาร  สินคา  
เกษตร  อ ุตสาหกรรม  ให  มี
ค ุณภาพและได มาตรฐานสู
ตลาดโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ  
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 6   
การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

6.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6.1.1  สนับสนุนการประชาคมหมูบาน 
6.1.2  จัดประชาคมทองถ่ิน 
6.1.3  เสริมสรางศักยภาพใหชุมชนเขมแข็ง 
6.1.4  สงเสริมประชาธิปไตย 
6.1.5  สงเสริมการรวมคิดรวมทำรวมแกไขปญหาชุมชน 
6.1.6  สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ ื ่อรองร ับการขยายตัวของ
เมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ก า ร ป ร ั บ ส ม ด ุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
 6.2  การพัฒนาบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ และขอมูลขาวสาร

ในการปฏิบัติราชการ 
6.2.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
6.2.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการ

สาธารณะ 
6.2.3  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดานระบบ

ดิจิตอล 
6.2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
6.2.5  สงเสริมการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและ

การประชาสัมพันธ 
6.2.6  พัฒนาระบบการจดทะเบียนพาณิชย 
6.2.7  พัฒนาระบบการรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน  นิติการ 
6.2.8  จัดทำแผนท่ีภาษี/ฐานขอมูลภาษี 
6.2.9  พัฒนาระบบการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษี

และคาธรรมเนียม 
6.2.10  เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ี

ทองถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาท่ี การปลูก
จิตสำนึก คานิยม  คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัยแก
เจาหนาท่ีทองถ่ิน 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ   
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ก า ร ป ร ั บ ส ม ด ุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หมายเหตุ / สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิ
 6.3  การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
6.3.1  สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คนและช ุมชนให ม ีค ุณภาพ    
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ก า ร ป ร ั บ ส ม ด ุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 7   
การสงเสริมการทองเท่ียว 

7.1  การสงเสริมการทองเท่ียว 
7.1.1  การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
7.1.2  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

ฯลฯ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
การทองเที ่ยวเชื ่อมโยงธุรกิจ
และบริการดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความสามารถ    
ในการแขงขัน 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

(มี 6 ยุทธศาสตร) 
1. ดานความมั่นคง 

2. ดานการสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

3. ดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 

5. ดานการสรางการเตบิโต
บนคุณภาพชวีิต 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1. การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12  

(มี 10 
ยุทธศาสตร) 

 
 

2. การสราง
ความเปน

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

3. การสราง
ความเขมแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได
อยางยั่งยืน 

 

4. การเตบิโต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การ
เสริมสรางความ
ม่ันคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความ
ม่ังค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั
การปองกนัการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

7. การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การพัฒนา 
ภาคเมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

10. ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ 
เพ่ือการ
พัฒนา 

แผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล  
(มี 4 ยุทธศาสตร) 

1. พัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและ
ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
และพาณชิยกรรมที่ไดมาตรฐานรองรบัการ
เจริญเตบิโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ 
โลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ 

พัฒนาการบริหารจดัการน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืน 

3. การพัฒนาระบบเมืองและยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชนสงเสริมการ

บริการทางการแพทยและการศึกษา  
สูการเปนสังคมเมืองนาอยู 

4. สงเสริมการพัฒนา การทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สอดคลอง 

กับวิถีชีวิต พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
และกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีชื่อเสยีง

ระดับประเทศ 

แผนพัฒนาภาค
กลางและพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
(มี 6 ยุทธศาสตร) 

 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เปน
มหานครทนัสมัยระดับโลก

ควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

3. ยกระดบัการผลิตสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม

โดยใชนวตักรรม 
เทคโนโลยีและความคิด

สรางสรรค  

4. บริการจัดการน้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
แกไขปญหาน้ำทวม-ภัย
แลงและคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเที่ยวที่มชีื่อเสียงระดับ
นานาชาตแิละสรางความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการ

ทองเที่ยวทั่วทัง้ภาค 

5. เปดประตูการคา 
การลงทุน และการทองเทีย่ว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจและสังคมกับทุก

ภาคเพ่ือเสริมสราง
เสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  (ตอ) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคกลาง

ปริมณฑล  
(มี 4 ยุทธศาสตร) 

1. พัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและ
ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 
และพาณชิยกรรมที่ไดมาตรฐานรองรบัการ
เจริญเตบิโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ 
โลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ 

พัฒนาการบริหารจดัการน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางสมดลุและยั่งยืน 

3. การพัฒนาระบบเมืองและยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชนสงเสริมการ

บริการทางการแพทยและการศึกษา  
สูการเปนสังคมเมืองนาอยู 

4. สงเสริมการพัฒนา การทองเที่ยว 
เชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สอดคลอง 
กับวิถีชีวิต พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ

กิจกรรมการทองเที่ยวใหมชีื่อเสียง
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 

อบต.คลองหา 
(มี 7 ยุทธศาสตร) 

 

1. การสงเสรมิพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 

2. การสงเสรมิ
คุณภาพชีวติ 

3. การบำรุงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  และภมูิปญญาทองถ่ิน 

5. การสงเสรมิ
การเศรษฐกิจ 

6. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการ 

7. การสงเสรมิการ
ทองเที่ยว 

3. พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยว
เชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ 

4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและ
ชุมชนใหมีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรและสงัคม 

ยุทธศาสตรจังหวดั
ปทุมธานี 

(มี 4 ยุทธศาสตร) 

1. พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองใหนาอยูเอ้ือตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยกระดบัการผลิต ภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการใหมีมูลคาสงู  

ไดมาตรฐานสูตลาดโลก 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี 

(มี 7 ยุทธศาสตร) 

1. สงเสริมการพัฒนา
สาธารณูปโภค 

2. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3. การบำรุงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  และภมูิปญญาทองถ่ิน 

5. การสงเสรมิ
การเศรษฐกิจ 

6. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการ 

7. การสงเสรมิการ
ทองเที่ยว 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดวิเคราะหศักยภาพ       
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะหใชหลัก  SWOT ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวย  การวิเคราะหศักยภาพ   
ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  การศึกษา  ดานผังเมือง  ดานเทคโนโลยี  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength) 
1.  อำนาจหนาท่ีโครงสรางและการแบงงานของขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

1.1  การแบงงานในปจจุบันแบงออกเปน 6 สวนราชการ และแตละสวนแบงฝายแตละฝาย
แบงเปนงาน พรอมมีภารกิจท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลคลองหา ทำใหทุกสวนงาน
มีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  ภายใตการควบคุมตามลำดับชั้น  จึงสามารถตรวจสอบผลงานความถูกตองได 

1.2  โครงสรางและการแบงสวนงาน  ไมใชระบบศูนยรวมอำนาจไวที่ผูบริหารสูงสุด  แตมีการ
มอบอำนาจหนาที่ใหระดับลาง  ทำใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหามีความมั่นคง
แนนอนและคลองตัว  รอบคอบ  เพราะมีผูรวมรับผิดชอบตามลำดับข้ันท่ีชัดเจน  และติดตามประเมินผลงานได 

2.  ระบบงาน  ระบบการวางแผนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
2.1  การมอบหมายและมอบอำนาจการตัดสินใจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  

และหัวหนาสวนราชการ  ทำใหการบริหารรวดเร็ว  คลองตัวข้ึน 
2.2  ระบบการตรวจสอบและกลั่นกรองงานมีลักษณะเปนไปตามลักษณะโครงสราง  มีการ

พิจารณากลั่นกรองหลายชั้น  มีโอกาสผิดพลาดนอย 
2.3  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา ไดเล็งเห็นความสำคัญและประโยชนของการจัดทำ

ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  และแผนการดำเนินงาน 
2.4  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ไดมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ  และมีการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชนในตำบลคลองหา  พรอมทั้งการกำหนดขั้นตอนตาง ๆ  ตั้งแตการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  การกำหนดวิสัยทัศน  ตลอดจนขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงจะทำใหระบบการวางแผน      
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพราะใชหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

2.5  ผูบริหารทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงาน  งานนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชนสูงสุด
ของประชาชน 

2.6  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินในการขอใชเครื่องมือปฏิบัติงานและจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
3.1  นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีอำนาจบริหารงานบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตำบลคลองหา  ทำใหการบริหารงานบุคลากรมีความเปนเอกภาพ 
3.2  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีการปรับปรุงอัตรา/ตำแหนงใหตรงกับอัตรา/ตำแหนง  

ตามกรอบอัตรากำลัง  ซึ่งจะเกิดผลดีในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เพราะมีการ
บรรจุแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงกับสายงานและตำแหนงหนาท่ี 

3.3  ขาราชการองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง
หนาท่ี  มีระเบียบวินัย  ทำใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ 



58 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

3.4  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพ่ือสงเสริมความรู  
ความเขาใจใหกับบุคลากร  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการจัดสรรงบประมาณสำหรับสวัสดิการ   ทำ
ใหขาราชการเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และมีความมุงมั่นที่จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุด     ตาม
นโยบายของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

4.  การเงินการคลังและงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
รายรับสวนใหญมาจากหมวดภาษีจัดสรรเปนรายไดหลัก  จึงทำใหฐานะการเงินขององคการ

บริหารสวนตำบลคลองหามีความม่ันคง 
5.  การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

5.1  มีการนำระบบเครื่องจักรกลและอุปกรณทางเทคโนโลยีมาใชหลายประเภท  รวมทั้งระบบ
ขอมูลขาวสาร  ทำใหการบริหารงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  สงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานมากข้ึน 

5.2  มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  รับผิดชอบในการใชเครื ่องจักร  อุปกรณ  รวมท้ัง
คอมพิวเตอรและไดรับการฝกอบรมและพัฒนาในการใชเครื่องมืออุปกรณเหลานั้น  จึงทำใหการปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรเหลานั้นเกิดผลดีกวาท่ีเคยจัดทำดวยมือหรืออุปกรณท่ีลาสมัย 

 

จุดออน  (W : Weakness) 
1.  อำนาจหนาท่ีโครงสรางและการแบงงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

 โครงสรางและการแบงงานในปจจุบันยังไมมีความชัดเจนกับการบริหารงานตามอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล   
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

2.  ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 ระดับการสั่งการและตัดสินใจมีหลายชั้น  เพราะเปนไปตามโครงสรางแบบราชการทั่วไปทำให

งานเกิดความลาชาและติดขัดในบางจุด การไหลของงานไมสะดวกรวดเร็ว 
3.  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

3.1  เจาหนาที่ทุกระดับรวมทั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา ยังขาดความรูใหมๆ  
จึงควรมีการฝกอบรมสัมมนาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีความรับผิดชอบตามหนาท่ี 

3.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อใหบรรลุผลงานที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
การบริหารงาน  การโยกยายงาน  การมอบหมายงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การเลื่อนระดับชั้นและตำแหนง  
และการกำหนดคาจาง  คาตอบแทน  ฯลฯ  องคการบริหารสวนตำบลคลองหายังไมไดจัดทำเปนระบบ        
จึงทำใหการบริหารงานบุคคลไมเกิดผลดีเทาท่ีควร 

4.  การเงินการคลังและงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
4.1  จุดออนภายใตโครงสรางของรายไดหมวดภาษีอากรจะเห็นไดอยางชัดเจนขึ้น  เมื่อดูจาก

รายละเอียดของแหลงรายได  หมวดภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ยอดรายไดจาก
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ตาม พรบ.จัดสรรรายไดสูงเปนอันดับแรก  แตองคการบริหารสวนตำบลคลองหาก็ตองพึ่งพา
ภาษีทางออมจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  จึงไมสามารถพ่ึงตนเองตามลำพังได 

5.  การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแกประชาชนในพื้นท่ียังไมเพียงพอ     

และขาดการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
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โอกาส  (O : Opportunity) 
1.  สภาพท่ีตั้ง 

1.1  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร    
และจังหวัดใกลเคียง ทำใหมีการคมนาคมขนสงสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน 

1.2  ท่ีดินมีราคาสูง  ทำใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีตนทุนทางเศรษฐกิจ 
2.  การศึกษา 

 มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยูในพื้นที่ และระดับอุดมศึกษา  
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีขางเคียง 

3.  การอุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูในพ้ืนท่ี 

4.  การพาณิชย 
มีศักยภาพการคาและการบริการ 

5.  การเกษตร 
ตำบลคลองหามีพื้นที่ทางการเกษตร  มีคลองชลประทานท่ีสำคัญที่สุดคือ  คลองระบายน้ำที่ 5  

ซึ ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของตำบล  ท่ีพาดผานจากทิศเหนือไปทิศใตหลอเลี ้ยงพื ้นที ่ทุกหมู บาน  
นอกจากนี้ยังมีคลองสงน้ำที่ 5 ซาย  อยูคูขนานทางดานทิศตะวันออก  และคลองสงน้ำที่ 6 ซาย  อยูคูขนาน
ทางดานทิศตะวันตก  เปนแหลงน้ำเพื่อการเกษตร  และมีคลองระพีพัฒน  ที่สามารถผันน้ำเขาสูคลองระบายน้ำ  
และคลองสงน้ำ  และมีสระเก็บน้ำพระราม 9  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เปนแหลงเก็บน้ำขนาดใหญ        
ที่สำคัญ เพื่อสงน้ำชวยเหลือพื้นที่ทำนาปรังและกิจกรรมการเกษตรในชวงฤดูแลง สวนในชวงฤดูน้ำหลาก      
ยังสามารถเก็บกักน้ำสวนหนึ่งเพื่อชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตอนลาง  อีกทั้งชวยบรรเทาปญหา      
น้ำเนาเสียตามคลองและชุมชนบางแหง  โดยการปลอยน้ำจากสระเก็บน้ำไปชะลางเจือจางการเนาเสีย       
และผลักดันใหน้ำเสียระบายออกไป 

6.  สังคม 
 วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวตำบลคลองหา เปนเอกลักษณในการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว  

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน คือ การทำลูกหนู เพ่ือใชในประเพณีจุดลูกหนู และมีแหลงทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา  
ทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ  แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหลงทองเที่ยว   
ทางประวัติศาสตร 

7.  กฎหมาย 
 กฎหมายกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลประสานการจัดทำแผนพัฒนา จึงไดรับการ

สนับสนุนรวมมือและจัดสรรงบประมาณ จึงทำใหองคการบริหารสวนตำบลคลองหา สามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนได 

8.  นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ  และพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 
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อุปสรรค  (T : Threat) 
1.  ปญหาสังคม 

1.1  ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด 
1.2  ปญหาการเคลื่อนยายของประชากรแฝง 
1.3  การกระจายรายไดไมท่ัวถึง (ชองวางระหวางรายได) 
1.4  การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินยังมีลักษณะเบาบาง 
1.5  ความสมัครสมานสามัคคีมีลักษณะเบาบาง  เกิดความแบงแยกเฉพาะกลุม 
1.6  กระแสวัตถุนิยมกอใหเกิดความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย  เขาไปในทุกชุมชน  ละเลยคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมเปลี่ยนจากสังคมพ่ึงพาตนเอง เปนสังคมท่ีขอรับความชวยเหลือ และโครงสรางของประชากร  
จะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความไมพรอมดานการศึกษาและการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง  ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะสงผลตอการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 

2.  ปญหาส่ิงแวดลอม 
2.1  ปญหาน้ำเนาเสีย 
2.2  ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ  สาธารณภัย  และโรคระบาด 
2.3  ปจจุบันสภาพสิ่งแวดลอมในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา เริ่มกอปญหาในหลาย ๆ ดาน  

ไมวาจะเปนมลพิษทางน้ำ อากาศ ฝุนละออง เสียง กลิ่น จากกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงาน             
ของผูประกอบการแตไมมากนัก  โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด  เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา ตองประสบกับปญหาดานการจัดเก็บและทำลาย  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เนื่องจากมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ  และสถานที่กำจัดขยะไมเพียงพอ  
จึงทำใหเกิดผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม  ท้ังทางตรงและทางออม 

3.  ปญหาทางเศรษฐกิจ 
3.1  การพัฒนาเศรษฐกิจทำใหเกษตรกรเนนการปลูกพืชโดยใชสารเคมี  ตลอดจนเทคโนโลยี      

ดานการพัฒนาพลังงานทดแทนมีราคาแพง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบตอดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.2  การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
3.3  ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกทําใหเกิดความผันผวนทางดานราคาพืชผลทางการเกษตร

และการแขงขันกับกลุ มสมาชิกในประเทศอาเซียนมีอัตราสูงขึ้น สงผลใหราคาพืชผลทางการเกษตร            
ของประชาชนราคาตกต่ำ 

4.  ปญหาอ่ืน ๆ 
4.1  ปญหาดานการบังคับใชกฎหมายผังเมือง 
4.2  ปญหาดานการสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
4.3  การนำภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจยังมีนอย (สินคา OTOP) 
4.4  ภาครัฐยังขาดการพัฒนาดานทักษะภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



61 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                     องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน  16 หมูบาน  

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  โดยสรุปและแบงออกเปนดานตาง ๆ     
ไดดังนี้ 

1.  ดานการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
-  ใหมีการปรับปรุง  บำรุงรักษา  กอสรางทางคมนาคม  เพื่อใชในการสัญจรและขนสงสินคา

ทางการเกษตรไดอยางสะดวกทุกฤดูกาล 
-  ใหมีการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะอยางท่ัวถึง 
-  ใหมีการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค  หรือระบบประปาบาดาล  ใหทั่วถึงเพียงพอ      

ตอความตองการของประชาชน 
-  ใหมีการกอสรางถังกรองน้ำระบบประปาบาดาล  และเท็งกน้ำพรอมติดตั้ง 
-  ใหมีการกอสรางเข่ือนเพ่ือปองกันตลิ่งพังทลายและปองกันน้ำทวม 

2.  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
-  ใหมีการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  ใหมีการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย 
-  ใหมีการเยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 
-  ใหมีการกอสรางและปรับปรุงประตูระบายน้ำหรือทางระบายน้ำ เพื่อปองกันและแกไขปญหา  

อุทกภัย ภัยแลง และน้ำทวมขัง 
-  ใหมีชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ใหมีการสงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
-  ใหมีการปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ 
-  ใหมีการอบรมหรือจัดกิจกรรมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน หางไกลยาเสพติด 
-  ใหมีกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  ใหมีการพัฒนาสื่อการสอน 
-  ใหมีการสงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

3.  การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
-  ใหมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน 
-  ใหมีการกอสรางและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
-  ใหมีการพัฒนาขุดลอกเพ่ือการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ 
-  ใหมีการพัฒนากำจัดวัชพืชในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

4.  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
-  ใหมีการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  ใหมีการอนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
-  ใหมีการสงเสริมการศาสนา 
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5.  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
-  ใหมีการสงเสริมการผลิตและจำหนายสินคา OTOP. และผลิตภัณฑชุมชน 
-  ใหมีการสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมแมบาน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
-  ใหมีการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 
-  ใหมีการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 
-  ใหมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
-  ใหมีการพัฒนาขุดลอกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
-  ใหมีการสงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 
-  ใหมีการชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร 
-  ใหมีการสงเสริมการแปรรูปการเกษตร 

6.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
-  ใหมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ 
-  ใหมีการพัฒนาระบบการรับเรื่องรองทุกข  รองเรียน 
-  ใหมีการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
-  ใหมีการพัฒนาระบบการจดทะเบียนพาณิชย 
-  ใหมีการพัฒนาระบบการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม 

7.  การสงเสริมการทองเท่ียว 
-  ใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
-  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 
 



  
 

 

สวนที่ 3  
การนำแผนพฒันาทองถิ่น 

ไปสูการปฏิบัต ิ
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สวนที่ 3  การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณปูโภค ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- งานกอสราง 
งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การควบคุมอาคารผังเมือง 
- การซอมบำรุงทาง/เครื่องจักร 
- การกอสราง ซอมแซม ตอเตมิ ปรับปรุง  

รื้อถอนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- การขยายเขตไฟฟา ประปา 

 
แผนงานการพาณิชย 
- งานกิจการประปา 
งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การผลติ 
- การจำหนายและบริการ 
- การติดตั้งมาตรวัดน้ำ 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
- งานไฟฟาและประปา 
งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การอุดหนุนงบประมาณเพ่ือขยายเขต
ไฟฟาและประปา 

 

 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

 
อบจ.ปทุมธานี/ 

อำเภอคลองหลวง/ 
สำนักงานจังหวัด

ปทุมธานี/ 
ทางหลวงชนบทจังหวัด

ปทุมธานี 
 
 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 

การไฟฟาสวนภูมภิาค
อำเภอคลองหลวง/ 

การประปา 
สวนภูมภิาคอำเภอ 

คลองหลวง 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-  งานเทศกิจ 
 งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การบริหารและบังคับการเทศกิจ 
- การรักษาความสงบเรียบรอย 
- การบังคับใหเปนไปตามกฎหมายทองถ่ิน 
 

-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสงบเรียบรอย 
- การเยียวยาชวยเหลือประชาชน 

ดานสาธารณภัย 
- การจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 
- ศูนยประสานงานปองกันภัยฝายพลเรือน 
- ศูนยจิตอาสา 
 
 
 

- งานจราจร 
งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การจัดการและแกไขปญหาจราจร 
- การสนับสนุนการจราจร 
- การรณรงคกิจกรรมดานการจราจร 

 
สำนักปลดั อบต. 

 
 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 
 
 
 
 

 
สถานีตำรวจภูธร 

คลองหา/ 
อำเภอคลองหลวง/ 
กำนัน,ผูใหญบาน 

 
 

สำนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดปทุมธานี/ 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 
อำเภอคลองหลวง/ 

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ/ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
แหงประเทศไทย (วว.) 
อำเภอคลองหลวง/ 
กำนัน,ผูใหญบาน 

 
สถานีตำรวจภูธร 

คลองหา 
อำเภอคลองหลวง/ 
กำนัน,ผูใหญบาน 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

2 
 

การสงเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต (ตอ) ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งชุมชน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การสังคมสงเคราะหสตรี เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

- การจ ัดสวัสด ิการสตร ี เด ็ก  เยาวชน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

- การจัดสวัสดิการสังคม 
- การชวยเหลือสงเคราะหผูปวยท่ียากไร 
- การชวย เหล ือประชาชนดานพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 
 
 

 
สำนักปลดั อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 
สถานีตำรวจภูธรคลอง

หา/ตชด. ภาค1 / 
โรงเรียนทีปงกรณฯ/ 
กำนัน,ผูใหญบาน/ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี/ 
รพ.สต.คลองหา/ 
รพ.คลองหลวง/ 
อำเภอคลองหลวง 

 
สำนักงานพัฒนาสังคม 

จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

2 
 

การสงเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต (ตอ) ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
- งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- การบริการผลติสื่อการสอน 
- การวางแผนการจดัการศึกษา 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา 
- การมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ 

 
แผนงานเคหะและชมุชน 
- งานสวนสาธารณะ 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- สนามเด็กเลน  สวนสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 

 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 

กำนัน/ผูใหญบาน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี/ 
หนวยงานในเขตพ้ืนท่ี 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

2 
 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) ดานบริการชุมชนและสังคม (ตอ) แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การบริการสาธารณสุข 
- การชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข 
- การจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน 
- การปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้ง

โรคตดิตอ  โรคระบาด ฯลฯ 
- การจัดหาสถานท่ีกักกันเพ่ือปองกัน ระงับ

โรคตดิตอ 
 

- งานศูนยบริการสาธารณสุข 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การใหบริการรักษาพยาบาลในและนอก
สถานท่ี 

- การสงเสริม  รักษา  ฟนฟูดานสขุภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 
 

 
จังหวัดปทุมธานี/ 
อบจ.ปทุมธานี/ 

ปศุสัตวอำเภอคลอง
หลวง 

 
 
 
 
 
 

อสม.ต.คลองหา/ 
รพ.สต.คลองหา/ 
รพ.คลองหลวง/ 
อำเภอคลองหลวง/ 
จังหวัดปทุมธานี/ 
อบจ.ปทุมธานี/ 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

3 การบำรุงรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชมุชน 
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล 

- งานบำบัดน้ำเสีย 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- ระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง
ระบายน้ำ 

- กอสราง ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- การอุดหนุนงบประมาณเพ่ือการบำบัด  
น้ำเสีย 

 
แผนงานการเกษตร 
- งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- ขุดลอกแหลงน้ำ 
- การวางแผนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
- การฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
- การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 
กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม/ 

 
 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 

 
เทศบาลตำบลธัญบุร/ี 

อบต.คลองสาม 
 
 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

อบจ.ปทุมธานี/ 
สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

ปทุมธานี/โรงเรียน
ชุมชนวัดหัตถสาร

เกษตร/โรงเรียนทีปงกร
วิทยาพัฒนฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

4 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
- งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- สงเสริมการศาสนา 
- อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
- ประเพณีทองถ่ิน 
- การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ   

และงานศิลป 
- ภูมิปญญาชาวบาน 
- การปลูกฝงจติสำนึก 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การบริหารงานท่ัวไป (งานรัฐพิธี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 
 

 
วัดในเขตพ้ืนท่ี/ 

กำนัน,ผูใหญบาน/ 
อบจ.ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอคลองหลวง/ 
จังหวัดปทุมธานี/ 
หนวยงานราชการ 

ในเขตพ้ืนท่ี 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

5 การสงเสริมการเศรษฐกิจ ดานการเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 
- งานสงเสริมการเกษตร 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การวางแผนสงเสริมการเกษตร 
- การใหบริการดานวิชาการการเกษตร 
- การประชาสมัพันธ 
- สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 
- การชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกร 
- งานสงเสริมพัฒนาองคความรูการเกษตร 
- สงเสริมการเลี้ยงสตัว 
- สงเสรมิการประมง 
- สงเสริมการแปรรูปการเกษตร 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การจัดประชุม สัมมนา อบรม 
- กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ 
- การรณรงคกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการรวมคิด 

รวมทำ รวมแกไขปญหาชุมชน 
- การรณรงคกิจกรรมท่ีใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกษตรอำเภอ 
คลองหลวง/ 
ประมงอำเภอ 
คลองหลวง/ 

ปศุสัตวอำเภอ 
คลองหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาชุมชนอำเภอ
คลองหลวง/ 

สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 14 ปทุมธานี 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ ดานบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งชุมชน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การจัดตั้งประชาคม 
- การประชาสมัพันธ 
- การจัดเก็บสถิติขอมูล 
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

- งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การจัดประชุม สัมมนา อบรม 
- กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ 
- การรณรงคกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการรวมคดิ 

รวมทำ รวมแกไขปญหาชุมชน 
- การรณรงคกิจกรรมท่ีใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

 
สำนักปลดั อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำนัน,ผูใหญบาน/ 
รพ.สต.คลองหา/ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี/ 
สวนราชการ,รัฐวิสาหกิจ 

ในเขตพ้ืนท่ี/ 
อสม./ 
อปพร./ 

คณะกรรมการ 
กองทุนหมูบาน/ 

กลุมอาชีพ 
 

พัฒนาชุมชนอำเภอ
คลองหลวง 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

6 
 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ (ตอ) ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การบริหารงานท่ัวไป 
- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและประมวลผล

ขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- กิจการทะเบียน 
- การประชาสมัพันธ 
- การรองทุกข  รองเรียน  นิติการ 
- การประสานงาน 
- การเลือกตั้ง 
- การพัฒนาบุคลากร 
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

- งานสารสนเทศ 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- งานบริหารท่ัวไป 
 

- งานบริหารงานคลัง 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การพัฒนารายได 
- การจัดเก็บรายได 
- แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 

 
สำนักปลดั อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั อบต. 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด

ปทุมธานี/ 
ศูนยดำรงคธรรมอำเภอ

คลองหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท่ีดินจังหวัด
ปทุมธานี สาขาคลอง

หลวง 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

7 การสงเสริมการทองเท่ียว ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป 
  งานยอย/กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิ

- การประชาสมัพันธ 
 

 
สำนักปลดั อบต. 

 
กำนัน,ผูใหญบาน/ 
อำเภอคลองหลวง/ 
จังหวัดปทุมธานี/ 
อบจ.ปทุมธานี 

 

รวม 7  ยุทธศาสตร 3  ดาน 11  แผนงาน 6  หนวยงาน  

 

 

 



  
 

 

แบบ ผ 01 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        หมูที่ 1 27    159,540,000 27    159,540,000 27    159,540,000 27    159,540,000 27    159,540,000 135       797,700,000

        หมูที่ 2 39      45,468,000 39      45,468,000 39      45,468,000 39      45,468,000 39      45,468,000 195       227,340,000

        หมูที่ 3 20      25,495,000 20      25,495,000 20      25,495,000 20      25,495,000 20      25,495,000 100       127,475,000

        หมูที่ 4 39    154,399,500 39    154,399,500 39    154,399,500 39    154,399,500 39    154,399,500 195       771,997,500

        หมูที่ 5 115    139,560,500 115    139,560,500 115    139,560,500 115    139,560,500 115    139,560,500 575       697,802,500

        หมูที่ 6 27      19,608,000 27      19,608,000 27      19,608,000 27      19,608,000 27      19,608,000 135        98,040,000

        หมูที่ 7 65    128,133,000 65    128,133,000 65    128,133,000 65    128,133,000 65    128,133,000 325       640,665,000

        หมูที่ 8 71    102,735,350 71    102,735,350 71    102,735,350 71    102,735,350 71    102,735,350 355       513,676,750

        หมูที่ 9 143    171,207,200 143    171,207,200 143    171,207,200 143    171,207,200 143    171,207,200 715       856,036,000

        หมูที่ 10 39      32,723,920 39      32,723,920 39      32,723,920 39      32,723,920 39      32,723,920 195       163,619,600

        หมูที่ 11 76    100,893,000 76    100,893,000 76    100,893,000 76    100,893,000 76    100,893,000 380       504,465,000

        หมูที่ 12 35      70,992,450 35      70,992,450 35      70,992,450 35      70,992,450 35      70,992,450 175       354,962,250

        หมูที่ 13 49      74,690,000 49      74,690,000 49      74,690,000 49      74,690,000 49      74,690,000 245       373,450,000

        หมูที่ 14 97    140,005,000 97    140,005,000 97    140,005,000 97    140,005,000 97    140,005,000 485       700,025,000

        หมูที่ 15 115    191,062,000 115    191,062,000 115    191,062,000 115    191,062,000 115    191,062,000 575       955,310,000

        หมูที่ 16 84    300,346,500 84    300,346,500 84    300,346,500 84    300,346,500 84    300,346,500 420    1,501,732,500

รวม 1,041 1,856,859,420 1,041 1,856,859,420 1,041 1,856,859,420 1,041 1,856,859,420 1,041 1,856,859,420 5,205 9,284,297,100

รวม  5  ปป 2566 ป 2567 ป 2568

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ป 2569 ป 2570
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  5  ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

2.ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 4,160,000 9 4,160,000 9 4,160,000 9 4,160,000 9 4,160,000 45 20,800,000

   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 9 1,310,000 9 1,310,000 9 1,310,000 9 1,310,000 9 1,310,000 45 6,550,000

   2.3 แผนงานสาธารณสุข 45 33,860,000 45 33,860,000 45 33,860,000 45 33,860,000 45 33,860,000 225 169,300,000

   2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 760,000 3 760,000 3 760,000 3 760,000 3 760,000 15 3,800,000
   2.5 แผนงานการศึกษา 16 16,704,680 16 16,704,680 16 16,704,680 16 16,704,680 16 16,704,680 80 83,523,400

   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 510,000 4 510,000 4 510,000 4 510,000 4 510,000 20 2,550,000

รวม 86 57,304,680 86 57,304,680 86 57,304,680 86 57,304,680 86 57,304,680 430 286,523,400

3.ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 4,700,000 11 4,700,000 11 4,700,000 11 4,700,000 11 4,800,000 55 23,600,000

   3.2 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 12 4,800,000 12 4,800,000 12 4,800,000 12 4,800,000 12 4,900,000 60 24,100,000

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10 2,125,000 10 2,125,000 10 2,125,000 10 2,125,000 10 2,125,000 50 10,625,000

   4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000

รวม 11 2,925,000 11 2,925,000 11 2,925,000 11 2,925,000 11 2,925,000 55 14,625,000

5.ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

   5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 10 1,320,000 50 6,600,000

   5.2 แผนงานการเกษตร 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 30 1,500,000

รวม 16 1,620,000 16 1,620,000 16 1,620,000 16 1,620,000 16 1,620,000 80 8,100,000

6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 3,420,000 10 3,420,000 10 3,420,000 10 3,420,000 10 3,420,000 50 17,100,000
   6.2 แผนงานการศึกษา 16 9,330,000 16 9,330,000 16 9,330,000 16 9,330,000 16 9,330,000 80 46,650,000

รวม 26 12,750,000 26 12,750,000 26 12,750,000 26 12,750,000 26 12,750,000 130 63,750,000
7.ยุทธศาสตร  การสงเสริมการทองเที่ยว

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวมทั้งสิ้น 1,193 1,936,309,100 1,193 1,936,309,100 1,193 1,936,309,100 1,193 1,936,309,100 1,193 1,936,409,100 5,965 9,681,645,500

4.ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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แบบ ผ 01/1 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบาน 

 



แบบ ผ. 01/1

โครงการที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

และแผนพัฒนาชุมชน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

        หมูที่ 1 7       6,500,000 7       6,500,000 7       6,500,000 7       6,500,000 7       6,500,000 35        32,500,000

        หมูที่ 2 9       1,550,000 9       1,550,000 9       1,550,000 9       1,550,000 9       1,550,000 45          7,750,000

        หมูที่ 3 10     15,500,000 10     15,500,000 10     15,500,000 10     15,500,000 10     15,500,000 50        77,500,000

        หมูที่ 4 9     23,900,000 9     23,900,000 9     23,900,000 9     23,900,000 9     23,900,000 45      119,500,000

        หมูที่ 5 10     14,650,000 10     14,650,000 10     14,650,000 10     14,650,000 10     14,650,000 50        73,250,000

        หมูที่ 6 8       5,150,000 8       5,150,000 8       5,150,000 8       5,150,000 8       5,150,000 40        25,750,000

        หมูที่ 7 10     33,900,000 10     33,900,000 10     33,900,000 10     33,900,000 10     33,900,000 50      169,500,000

        หมูที่ 8 9     22,600,000 9     22,600,000 9     22,600,000 9     22,600,000 9     22,600,000 45      113,000,000

        หมูที่ 9 8     16,030,000 8     16,030,000 8     16,030,000 8     16,030,000 8     16,030,000 40        80,150,000

        หมูที่ 10 9     31,650,000 9     31,650,000 9     31,650,000 9     31,650,000 9     31,650,000 45      158,250,000

        หมูที่ 11 9     13,853,000 9     13,853,000 9     13,853,000 9     13,853,000 9     13,853,000 45        69,265,000

        หมูที่ 12 10     21,266,000 10     21,266,000 10     21,266,000 10     21,266,000 10     21,266,000 50      106,330,000

        หมูที่ 13 6     31,800,000 6     31,800,000 6     31,800,000 6     31,800,000 6     31,800,000 30      159,000,000

        หมูที่ 14 9     13,600,000 9     13,600,000 9     13,600,000 9     13,600,000 9     13,600,000 45        68,000,000

        หมูที่ 15 9     29,550,000 9     29,550,000 9     29,550,000 9     29,550,000 9     29,550,000 45      147,750,000

        หมูที่ 16 8     61,300,000 8     61,300,000 8     61,300,000 8     61,300,000 8     61,300,000 40      306,500,000

รวม 140 342,799,000 140 342,799,000 140 342,799,000 140 342,799,000 140 342,799,000 700 1,713,995,000

รวม  5  ปป 2566 ป 2567 ป 2568

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ป 2569 ป 2570
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โครงการที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน

และแผนพัฒนาชุมชน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม  5  ปป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน          1         500,000          1         500,000          1         500,000          1         500,000          1         500,000          5          2,500,000

   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

   2.3 แผนงานสาธารณสุข          8         920,000          8         920,000          8         920,000          8         920,000          8         920,000        40          4,600,000

   2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   
   2.5 แผนงานการศึกษา        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวม         9      1,420,000         9      1,420,000         9      1,420,000         9      1,420,000         9      1,420,000        45         7,100,000

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

   3.2 แผนงานการเกษตร        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวม        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

   4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวม        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

   5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน          4       2,540,000          4       2,540,000          4       2,540,000          4       2,540,000          4       2,540,000        20        12,700,000

   5.2 แผนงานการเกษตร        20       2,750,000        20       2,750,000        20       2,750,000        20       2,750,000        20       2,750,000      100        13,750,000

รวม        24       5,290,000        24       5,290,000        24       5,290,000        24       5,290,000        24       5,290,000      120        26,450,000

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   
   6.2 แผนงานการศึกษา        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวม        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   
7. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการทองเที่ยว

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวม        -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                   -          -                      -   

รวมทั้งสิ้น      173   349,509,000      173   349,509,000      173   349,509,000      173   349,509,000      173   349,509,000      865   1,747,545,000

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

77



  
 

 

แบบ ผ 02  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 



  
 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 

 



  
 

 
หมูที่ 1 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ที่ 5  หมูที่ 1 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 800 3,200 1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 1 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(ยิ้มแยม)  หมูที่ 1 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 300 1,800 720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ซอยจิ้มลิ้ม  หมูที่ 1 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000 960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต  ซอยคลองหาตะวันตก 4 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(ทิพาพงษผกาพันธ)  หมูที่ 1 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200 5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ที่ 5  หมูที่ 1 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 1 ที่ชํารุด บาดาล 1 แหง ในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ

ตอความตองการ

ปรับปรุงระบบประปาบาดาล

หมูที่ 1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

 หมูที่ 1 อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ

ตอความตองการ

8 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 200 -           70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยขางทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ

ธัญบุรี หมูที่ 1 อยางทั่วถึง ตอความตองการ

9 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 440 -           618,000        618,000        618,000        618,000        618,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 1 (ยิ้มแยม)  น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 1 ระบายน้ํา

10 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 64 -           102,000        102,000        102,000        102,000        102,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยขางทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ธัญบุรี หมูที่ 1 ระบายน้ํา

11 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน เพื่อปองกันการพังทลาย 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนเขื่อน ลดการพังทลายของดิน กองชาง

พรอมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ของดิน กั้นดิน

หนาหมูบานราชาวิลเลจ  หมูที่ 1

12 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวน  2  จุด ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

 (ไฟกระพริบ) และเตรียมลดความเร็ว หมูบานราชาวิลเลจ

หนารานกวยเตี๋ยวเฮียเต็ก

เสริมเหล็ก  หนาหมูบานราชา

วิลเลจ หมูที่ 1

สัญญานไฟจราจร (ไฟกระพริบ)

เขื่อนกันดินพรอมลานคอนกรีต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

13 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 400 1,600 640,000        640,000        640,000        640,000        640,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ซอยพานิชยพัฒน  หมูที่ 1 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

14 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 4 100 400 160,000        160,000        160,000        160,000        160,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต  ซอยขางทัณฑสถานบําบัด มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

พิเศษหญิงธัญบุรี 2 หมูที่ 1 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

15 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 4 150 600 240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ซอยศรีนวล  หมูที่ 1 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยศรีนวล หมูที่ 1 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระยะทาง  50 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

17 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 4 3,000 12,000 1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 1-3 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

18 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     2 แหง ไมมีน้ําทวมขัง กองชาง

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

19 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ  

ซอยปฏิรูป  หมูที่ 1

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 1,000 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000      1,000 เมตร  ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนลูกรัง           

ซอยปฏิรูป หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,000 4,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติก  ถนนเลียบคลอง    

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 6,000 36,000 36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ประตูระบายน้ํา หมูที่ 1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา      

 ที่ 5 ซาย หมูที่ 1-16

เพื่อใหประชาชนใชถนน    

 ที่ไดมาตรฐานในการ        

 คมนาคม

56,250,000    56,250,000    56,250,000    56,250,000    56,250,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบคลอง

 สงน้ําที่ 5 ซาย  หมูที่ 1-16

เพื่อใหประชาชนใชถนน    

 ที่ไดมาตรฐานในการ        

 คมนาคม

41,250,000    41,250,000    41,250,000    41,250,000    41,250,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

24 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ  

 หมูที่ 1

เพื่ออํานวยความสะดวก    

ในการคมนาคม

600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ

ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวกใน

การคมนาคม

กองชาง

25 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 1 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร      

 หมูที่ 1

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

26 โครงการขยายเขตประปาบาดาล     

 หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล

หมูที่ 1 ที่ขยาย

เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง        

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง  

ถนนสาธารณะ 

หมูที่ 1 ที่ปรับ 

ปรุง

ประชาชนมีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 27 โครงการ 159,540,000 159,540,000 159,540,000 159,540,000 159,540,000 

ปรับปรุงถนนลูกรัง        

ถนนสาธารณะ หมูที่ 1

ประปาบาดาล หมูที่ 1

ตีเสนจราจร หมูที่ 1

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

 หมูที่ 1

กวาง 5.00 ม.ยาว 15,000 ม.

 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่    

ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม.

กวาง 5.00 ม.ยาว 15,000 ม.

 หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่     

ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม.
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หมูที่ 2 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3.8 550 2,090        950,000      950,000        950,000        950,000        950,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 7 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ทองมณี) หมูที่ 2

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 600 2,400        960,000      960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 6 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(กัลยาเพชร) หมูที่ 2

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 150 750          337,500      337,500        337,500        337,500        337,500        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยศรีสมพงษ หมูที่ 2 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 150 600          270,000      270,000        270,000        270,000        270,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยดีเสมอ หมูที่ 2 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 150 600          270,000      270,000        270,000        270,000        270,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยชลอ  หมูที่ 2 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 150 600          270,000      270,000        270,000        270,000        270,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยกรดนวม  หมูที่ 2 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

7 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1200 7,200        2,880,000    2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 2

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 150 600          240,000      240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยบานนายพริ้ง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

 (ฝงตะวันออก)  หมูที่ 2

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 600 2,400        1,680,000    1,680,000     1,680,000     1,680,000     1,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก 6 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(กัลยาเพชร) หมูที่ 2

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1200 7,200        5,040,000    5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 2

11 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   1,500 -           525,000      525,000        525,000        525,000        525,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 2 อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค เพียงพอ

ตอความตองการ

12 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   500   -           1,000,000    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยวัดแสวงสามัคคีธรรม  หมูที่ 2 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

13 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   150   -           300,000      300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยศรีสมพงษ  หมูที่ 2 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   150   -           300,000      300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยดีเสมอ  หมูที่ 2 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

15 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   150   -           300,000      300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยชลอ  หมูที่ 2 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

16 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   150   -           300,000      300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยบานนายพริ้ง (ฝงตะวันออก)  น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 2

17 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 175,000      175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยกัลยาเพ็ชร ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 2

18 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 52,500        52,500         52,500         52,500         52,500         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยบานนายพริ้ง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

(ฝงตะวันออก)  หมูที่ 2

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800 1,920,000    1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย  หมูที่ 2

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800 720,000      720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 2

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 50 200 30,000        30,000         30,000         30,000         30,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 7 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ทองมณี) หมูที่ 2

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  150 เมตร

86



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   650 -           1,300,000    1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 7 (ทองมณี) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 2

23 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   800 -           1,600,000    1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยกัลยาเพ็ชร  หมูที่ 2 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

24 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน เพื่อปองกันการพังทลาย -   50 -           2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน กองชาง

พรอมลานอเนกประสงค ของดิน ของเขื่อน

หนาหมูบานนวัตวิถี  หมูที่ 2

25 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน เพื่อปองกันการพังทลาย -   50 -           2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน กองชาง

พรอมลานอเนกประสงค ของดิน ของเขื่อน

หนาหมูบานธาราวิลล  หมูที่ 2

26 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 30,000        30,000         30,000         30,000         30,000         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 7 (ทองมณี) หมูที่ 2

27 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 40,000        40,000         40,000         40,000         40,000         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยใจปทุม  หมูที่ 2

28 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 100,000      100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 2 ในการคมนาคม ที่ติดตั้งปาย ในการคมนาคม

29 โครงการกอสรางศาลาประชาคม เพื่อเปนที่ประชุม 500,000      500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนศาลา ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 2 ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ประชาคม ในการประกอบกิจกรรม

ของประชาชนในชุมชน ในชุมชน

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

หมูที่ 2

ศาลาประชาคม

จํานวน 1 หลัง

บริเวณหมูบานเบญจพฤกษ

ระยะทาง  50 เมตร

ระยะทาง  100 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง          

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย       

หมูที่ 1-5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 2,500 10,000 1,500,000    1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

31 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค หมูที่ 2

เพื่อใชประกอบกิจกรรม

สาธารณะ

3,000,000    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      หลังคาคลุมลาน

 อเนกประสงค  

 จํานวน 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะ

กองชาง

32 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นดิน      

พรอมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2

เพื่อปองกันการพังทลาย    

 ของดิน

2,000,000    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000      เขื่อนกั้นดิน     

 พรอมลานอเนก

 ประสงค 1 แหง

ลดการพังทลายของดิน กองชาง

33 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  

หมูที่ 2

เพื่อแกไขปญหาทอประปา

บาดาลอุดตันและเสื่อมสภาพ

-   2,000 -           700,000      700,000        700,000        700,000        700,000         จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอประปา

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนนหินคลุก       

ซอยคลองหาตะวันตก (กัลยาเพ็ชร)   

 หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

498,000      498,000        498,000        498,000        498,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค

 บริเวณวัดแสวงสามัคคีธรรม 

 หมูที่ 2 จํานวน 1 หลัง

เขื่อนกั้นดินพรอมลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลงลูกรังเสริมปรับประดับ

และลงหินคลุกพรอมบดอัด 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว     

755 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

491 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ

 อบต.คลองหา กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต     

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา     

 ซอยคลองหาตะวันตก (กัลยาเพ็ชร)  

  หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

7,200,000    7,200,000     7,200,000     7,200,000     7,200,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  ซอยพุม

พวง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 300 1,200 180,000      180,000        180,000        180,000        180,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

37 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

500,000      500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร      

 หมูที่ 2

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

38 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค    

 อยางทั่วถึง

3,000,000    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล 

หมูที่ 2 ที่ขยาย

เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง            

 ถนนสาธารณะ  หมูที่2

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

800,000      800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง      

  ถนนสาธารณะ

  หมูที่ 2         

  ที่ปรับปรุง

ประชาชน มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 39 โครงการ 45,468,000   45,468,000     45,468,000     45,468,000     45,468,000     

ปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนน

สาธารณะ หมูที่ 2

ประปาบาดาล หมูที่ 2

ตีเสนจราจร หมูที่ 2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมวางทอระบายน้ํา  

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว      

755 เมตร
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หมูที่ 3 

 

 



แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 1,000 3,000 280,000        280,000        280,000        280,000        280,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 3 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 700 2,800 1,120,000     1,120,000     1,120,000     1,120,000     1,120,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต  ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(ใจเพ็ชร)  หมูที่ 3 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200 5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ที่ 5 หมูที่ 3 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

4 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -    1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สุวรรณทัพ)  ใชอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง ของการวางทอ มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 3 ประปา อยางทั่วถึง

5 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา -    1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 3 ที่ชํารุด ของการวางทอ ในการอุปโภคบริโภค 

ประปา เพียงพอตอความตองการ

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 2,420,000     2,420,000     2,420,000     2,420,000     2,420,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยใจเพ็ชร หมูที่ 3 ไมนอยกวา 1,560 ตร.ม. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

7 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวกปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(สุวรรณทัพ)  หมูที่ 3 ในการคมนาคม ไฟฟา

8 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะหมูบานริมบึง หมูที่ 3 ความสะดวกปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟา

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  10  จุด

กวาง 4.00 ม.ยาว 390 ม.

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ที่พักผูโดยสาร ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

 หมูที่ 3 รถรับจางไมประจําทาง จํานวน 1 แหง ปลอดภัยในการคมนาคม

ไดมีที่พักระหวางรอรถ

10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (ใจเพ็ชร) หมูที่ 3 

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 400 1,600 230,000        230,000        230,000        230,000        230,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ใจเพ็ชร) เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

 หมูที่ 3 

12 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -    600 -        210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (บุญประทุม) ใชอุปโภคบริโภค อยางทั่วถึง ของการวางทอ มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 3 ประปา อยางทั่วถึง

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (บุญประทุม)  หมูที่ 3 

14 โครงการกอสรางถนนลูกรัง          

ซอยคลองหาตะวันตก 14               

 (บุญประทุม) หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,000 4,000         600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ระยะทาง  600 เมตร

ที่พักผูโดยสาร  หมูที่ 3

ระยะทาง  500 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 8,400,000     8,400,000     8,400,000     8,400,000     8,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยบุญประทุม หมูที่ 3 ไมนอยกวา 4,600 ตร.ม. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

16 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค 

หมูที่ 3

เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ

ของหมูบาน

        900,000         900,000         900,000         900,000         900,000  จํานวนพื้นที่

ของลาน

อเนกประสงค

 ประชาชนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะ

กองชาง

17 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

 หมูที่ 3

เพื่ออํานวยความสะดวก     

ในการคมนาคม

        600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนปายชื่อ

ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวกใน

การคมนาคม

กองชาง

18 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  เสนจราจร      

  หมูที่ 3

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

19 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ประปาบาดาล 

หมูที่ 3 ที่ขยาย 

 เขต

ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล

ในการอุปโภค บริโภค 

เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง        

ถนนสาธารณะ หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  ถนนลูกรัง      

 ถนนสาธารณะ 

 หมูที่ 3 ที่ปรับ  

 ปรุง

ประชาชนมีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 20 โครงการ 25,495,000   25,495,000   25,495,000   25,495,000   25,495,000   

ประปาบาดาล หมูที่ 3

ปรับปรุงถนนลูกรัง        

ถนนสาธารณะ หมูที่ 3

กวาง 4.00 ม.ยาว 1,150 ม.

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก     

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่    

ไมนอยกวา 1,639 ตร.ม.

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

 หมูที่ 3

ตีเสนจราจร หมูที่ 3
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หมูที่ 4 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     2,467,000     2,467,000     2,467,000     2,467,000     2,467,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 4 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 4

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 670 2,680     185,000        185,000        185,000        185,000        185,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่ 4 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

4 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -    500 -        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เจริญสุข) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ของการวางทอ มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 4 บริโภค อยางทั่วถึง ประปา อยางทั่วถึง

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -    1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 4 เพียงพอตอความตองการ

6 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -    1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยรวมใจพัฒนา  หมูที่ 4 อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

เพียงพอตอความตองการ

7 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -    500 -        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 17  หมูที่ 4 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

8 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -    1,200 -        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยรวมใจพัฒนา  หมูที่ 4 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

9 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -    500 -        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เพ็ชรนอย) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 4 ระบายน้ํา

10 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยรวมใจพัฒนา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ 4  ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

(อยูสุข) หมูที่ 4 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 4 ในการคมนาคม ที่ติดตั้งปาย ในการคมนาคม

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยสมถวิล หมูที่ 4 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 105,000        105,000        105,000        105,000        105,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยรวมใจพัฒนา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 4

15 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยมงคล หมูที่ 4 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยเพ็ชรนอย ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 4

17 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยสุรางคนางค ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 4

18 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยผองพันธ ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 4

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนมีความ 4 900 3,600 1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยภิรมย หมูที่ 4 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 1,200 4,800 720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยผองพันธ  หมูที่ 4 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

ระยะทาง  1,000 เมตร

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

 หมูที่ 4

ระยะทาง  1,000 เมตร

ระยะทาง  300 เมตร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200 11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยมงคล  หมูที่ 4

22 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยมงคล หมูที่ 4 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

23 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -    100 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยแกวสมเด็จ  หมูที่ 4 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

24 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระบบ ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 4 ที่ชํารุด ประปาบาดาล ในการอุปโภค บริโภค 

เพียงพอตอความตองการ

25 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา     

 พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ซอยคลอง

หาตะวันตก (เจริญสุข)  หมูที่ 4

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

        250,000         250,000         250,000         250,000         250,000  จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา  

ตะวันตก (เจริญสุข) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 500      2,000 1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

ประตูระบายน้ําพรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา

 ระบบประปาบาดาล 

หมูที่ 4

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  15  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา 

ตะวันตก (ทองหลอ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 300      1,200 780,000        780,000        780,000        780,000        780,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา

ตะวันตก (เพ็ชรนอย) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 500 2,500     1,625,000     1,625,000     1,625,000     1,625,000     1,625,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

29 โครงการกอสรางถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา  

ตะวันออก (แกวสมเด็จ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,150 5,750     3,737,500     3,737,500     3,737,500     3,737,500     3,737,500      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา

 ที่ 5 หมูที่ 1-5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 6,000 36,000        36,000,000     36,000,000     36,000,000     36,000,000     36,000,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

 เสริมเหล็ก  ถนนเลียบคลองสงน้ํา    

  ที่ 5 ซาย หมูที่ 1-5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 6,000 36,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต      

เสริมเหล็ก  ถนนเลียบคลองสงน้ํา     

 ที่ 6 ซาย หมูที่ 1-5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 6,000 36,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการกอสรางถนนลูกรัง            

ซอยคลองหาตะวันตก (ผองพันธ)      

 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนนลูกรัง            

ซอยคลองหาตะวันตก (เพ็ชรนอย)    

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

35 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา  

ตะวันออก (มงคล) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา 

ตะวันออก (แกวสมเด็จ) หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 362 1,448     600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

37 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร      

  หมูที่ 4

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

38 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล 

หมูที่ 4 ที่ขยาย

เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง         

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง  

ถนนสาธารณะ 

หมูที่ 4 ที่

ปรับปรุง

ประชาชนมีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 39 โครงการ 154,399,500 154,399,500 154,399,500 154,399,500 154,399,500 

ปรับปรุงถนนลูกรัง           

 ถนนสาธารณะ หมูที่ 4

ประปาบาดาล หมูที่ 4

ตีเสนจราจร หมูที่ 4
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หมูที่ 5 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3.5 334 1,169        580,000        580,000        580,000        580,000        580,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 14 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(เอมบางเตย) หมูที่5

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(โคกเสือ)  หมูที่ 5

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ซอยครูสําราญ 2 หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 200 800          429,000        429,000        429,000        429,000        429,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 24 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ครูสําราญ 1) หมูที่ 5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 150 600          240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ซอยพูลทอง หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 800 3,200        1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ซอยอินประสิทธิ์  หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ซาย หมูที่ 5

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย หมูที่ 5

9 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 3 40 120          55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยแสงเพชร หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก  พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก 15

(สุทธิพันธ) หมูที่ 5

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 1,200 3,600        5,760,000     5,760,000     5,760,000     5,760,000     5,760,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (โคกเสือ) 

หมูที่ 5
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 120 480          768,000        768,000        768,000        768,000        768,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยแสงเพชร  หมูที่ 5

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 24

(ครูสําราญ 1) หมูที่ 5

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก 23 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(กํานันเสริฐ) หมูที่ 5

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 670 2,010        138,000        138,000        138,000        138,000        138,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โคกเสือ)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่ 5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3.5 400 1,400        127,000        127,000        127,000        127,000        127,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 13 (ตุง-หอม) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่ 5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ซอยปาประดับ 2 หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

18 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ซอยพูลทอง หมูที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
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19 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่  5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่  5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

21 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 14 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

 (เอมบางเตย) หมูที่ 5 บริโภค อยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

22 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ซอยครูสําราญ 2  หมูที่ 5 บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา บาดาลในการอุปโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

23 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,150 -           1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 14 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

(เอมบางเตย) หมูที่ 5

24 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 500 -           1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสังกะเพศ  หมูที่  5 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

25 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 500 -           1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โคกเสือ)  น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 5

26 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 70 -           140,000        140,000        140,000        140,000        140,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยแสงเพชร หมูที่ 5 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา
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27 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 23 (เฉยโฉม) น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 5

28 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 24 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

(ครูสําราญ 1) หมูที่ 5

29 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยครูสําราญ 2 หมูที่ 5 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

30 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยอินประสิทธิ์  หมูที่ 5 น้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา

31 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(กลิ่นหวน) หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

32 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

 (โคกเสือ) หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

33 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 23 (เฉยโฉม)  หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

34 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 24 (ครูสําราญ1) หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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35 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยครูสําราญ 2  ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

36 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยพูลทอง หมูที่ 5 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

37 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ที่ 5 ซาย หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

38 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ถนนเลียบคลองสงน้ํา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ที่ 6 ซาย หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูบานเอื้ออาทร 5/1 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ปรับปรุงระบบ และทรัพยสิน

หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

40 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 110,000        110,000        110,000        110,000        110,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูบานเอื้ออาทร 5/2 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ปรับปรุงระบบ และทรัพยสิน

หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

41 โครงการกอสรางบันไดเขื่อนกั้นดิน เพื่อปองกันการพังทลาย 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนจุด ลดการพังทลายของดิน กองชาง

หนาหมูบานเอื้ออาทร 5/1  หมูที่ 5 ของดิน ที่กอสรางบันได

เขื่อนกั้นดิน

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ปรับปรุงระบบไฟฟา

สองสวาง

ปรับปรุงระบบไฟฟา

สองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

บันไดเขื่อนกั้นดิน
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42 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) หนาหมูบานเอื้ออาทร และเตรียมลดความเร็ว  สัญญาไฟจราจร

5/1 หมูที่ 5

43 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) หนาหมูบานเอื้ออาทร และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

5/2 หมูที่ 5

44 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยคลองหาตะวันออก และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

(โคกเสือ) หมูที่  5

45 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยคลองหาตะวันออก และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

(ประดับเพชร) หมูที่ 5

46 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยคลองหาตะวันออก และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

(รุงทิพย) หมูที่ 5

47 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

 (ไฟกระพริบ) ซอยคลองหา และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

ตะวันออก 13 (ตุง-หอม) หมูที่ 5

48 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยคลองหา และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

ตะวันออก 14 (เอมบางเตย) หมูที่ 5

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
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เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

49 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยคลองหาตะวันออก และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

 (กลิ่นหวน 2) หมูที่ 5

50 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 25,000         25,000         25,000         25,000         25,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

 (ไฟกระพริบ) ซอยคลองหา และเตรียมลดความเร็ว สัญญาไฟจราจร

ตะวันออก 15 (สุทธิพันธุ) หมูที่ 5

51 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หนาหมูบานเอื้ออาทร 5/1  หมูที่ 5 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

จราจร

52 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หนาหมูบานเอื้ออาทร 5/2  หมูที่ 5 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

จราจร

53 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โคกเสือ) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่  5 จราจร

54 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ประดับเพชร) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

55 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (กลิ่นหวน 1) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

 หมูที่ 5 จราจร

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

สัญญานไฟจราจร

 (ไฟกระพริบ)

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร
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56 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (รุงทิพย) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

57 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 13 (ตุง-หอม) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

58 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก14 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

(เอมบางเตย) หมูที่ 5 จราจร

59 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (กลิ่นหวน 2) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

60 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 15 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

(สุทธิพันธุ) หมูที่ 5 จราจร

61 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ หนาหมูบานเอื้ออาทร

5/1  หมูที่ 5

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร
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62 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ หนาหมูบานเอื้ออาทร 

5/2 หมูที่ 5

63 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหาตะวันออก

(โคกเสือ) หมูที่  5

64 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหาตะวันออก

(ประดับเพชร) หมูที่ 5

65 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหาตะวันออก

(กลิ่นหวน 1) หมูที่ 5

66 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหาตะวันออก

 (รุงทิพย) หมูที่ 5

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด
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67 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหา

ตะวันออก 13 (ตุง-หอม) หมูที่ 5

68 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหา

ตะวันออก14 (เอมบางเตย) หมูที่5

69 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหา

ตะวันออก (กลิ่นหวน 2) หมูที่ 5

70 โครงการกอสรางสันชะลอความเร็ว เพื่อใหประชาชนมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนสันชะลอ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ลูกระนาด) พรอมปายเตือน ปลอดภัยในการคมนาคม ความเร็ว

และสัญลักษณ ซอยคลองหา

ตะวันออก 15 (สุทธิพันธุ) หมูที่ 5

71 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

สาธารณะ ซอยปาประดับ หมูที่ 5 น้ําทวมขัง ที่ปรับปรุง

ทอระบายน้ํา

72 โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลอง เพื่อความปลอดภัยในการใช 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สงน้ําที่ 5 ซาย ซอยคลองหา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ตะวันออก 15 (สุทธิพันธุ) หมูที่ 5

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

กอสรางสันชะลอความเร็ว

จํานวน 1 จุด

ปรับปรุงถนน

ระยะทาง 500 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

73 โครงการยายเสาไฟฟาของการไฟฟา เพื่อความปลอดภัยในการใช 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนเสาไฟฟา ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สวนภูมิภาค  ซอยคลองหา เสนทางสัญจรของประชาชน ในการใชเสนทางสัญจร

ตะวันออก 14 (เอมบางเตย) หมูที่ 5

74 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเอมบางเตย  หมูที่ 5

75 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 280,000        280,000        280,000        280,000        280,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยกลิ่นหวล  หมูที่ 5

76 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยปาประดับ 2  หมูที่ 5

77 .อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเฉยโฉม  หมูที่ 5

78 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยครูสําราญ 1 หมูที่ 5

79 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยกํานันเสริฐ  หมูที่ 5

ยายเสาไฟฟา

ระยะทาง  300 เมตร

ระยะทาง  800 เมตร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

80 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยครูสําราญ 2 หมูที่ 5

81 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยพูลทอง หมูที่ 5 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

82 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

สงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 5

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 1,300 5,200 195,000        195,000        195,000        195,000        195,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยกลิ่นหวน 2  หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

84 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 1,300 5,200 195,000        195,000        195,000        195,000        195,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 10 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

(ปาประดับ) หมูที่ 5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

85 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 1,300 5,200 195,000        195,000        195,000        195,000        195,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เอกราช)  สะดวกในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

หมูที่ 5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

86 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 400 1,600 640,000        640,000        640,000        640,000        640,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 23 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชถนนในการสัญจรและ

(กํานันเสริฐ) หมูที่ 5 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

87 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 17,500         17,500         17,500         17,500         17,500         จํานวนจุดติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) ซอยชนบท หมูที่ 5 และเตรียมลดความเร็ว สัญญานไฟจราจร

ระยะทาง  500 เมตร

ระยะทาง  1,000 เมตร

ระยะทาง  1,000 เมตร

สัญญานไฟจราจร

(ไฟกระพริบ)
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

88 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยเฉยโฉม  หมูที่ 5 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

จราจร

89 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 24 (ครูสําราญ1) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

90 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         จํานวนจุดที่ติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 23 (กํานันเสริฐ) ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

หมูที่ 5 จราจร

91 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ  ถนนเลียบคลองสงน้ํา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ 6 ซาย หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

92 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยกลิ่นหวน 1 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

93 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 6,000           6,000           6,000           6,000           6,000           จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ตะวันตก 23 (กํานันเสริฐ) หมูที่ 5 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

94 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค หมูที่ 5

เพื่อใชประกอบกิจกรรม

สาธารณะ

4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000      จํานวนหลังคา

คลุมลาน

อเนกประสงคที่

กอสรางแลวเสร็จ

ประชาชนมีสถานที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะ

กองชาง

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งกระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  15  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  15  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  3  จุด

หลังคาคลุมลาน

อเนกประสงค บริเวณวัด

แสวงสามัคคีธรรม หมูที่ 2 

จํานวน 1 หลัง
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

95 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

 เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา   

 ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย       

หมูที่ 1-5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 6,000       36,000 36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000    36,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

96 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันออก 14 (เอมบาง

เตย) หมูที่ 5

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 1,200 -           1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต       

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา  

ซอยคลองหาตะวันออก 14 (เอมบาง

เตย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,200 6,000        9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

98 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา  

ตะวันออก (โคกเสือ) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200 4,800        3,120,000     3,120,000     3,120,000     3,120,000     3,120,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

99 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา  

ตะวันตก (กํานันเสริฐ) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,200 6,000        3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

100 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันตก (กํานันเสริฐ) 

หมูที่ 5

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 1,200 -           1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000      จํานวนพื้นที่

ของทอระบายน้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

101 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค        

อําเภอคลองหลวง เพื่อขยายเขต       

 ไฟฟา ซอยคลองหาตะวันออก      

(กลิ่นหวล) หมูที่ 5

เพื่อรองรับการขยายตัว     

 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

- 1,000 -           750,000        750,000        750,000        750,000        750,000         ประชาชนมี

ไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต     

 ที่ดีขึ้น

กองชาง

102 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมวางทอ  

ระบายน้ํา ซอยคลองหาตะวันออก    

(กลิ่นหวล)  หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200 4,800        4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

103 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา

ตะวันออก(กลิ่นหวล) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

  ในการคมนาคม

- 1,000 -           300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         จํานวนจุด      

  ที่ติดตั้งระบบ  

  ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

104 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ ถนนเลียบคลอง       

สงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

  ในการคมนาคม

- 1,000 -           1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000      จํานวนจุด      

  ที่ติดตั้งระบบ  

  ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

105 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ ถนนเลียบคลอง       

สงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

  ในการคมนาคม

- 1,000 -           1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000      จํานวนจุด      

  ที่ติดตั้งระบบ  

  ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

106 โครงการกอสรางลานคอนกรีต         

เสริมเหล็กอเนกประสงค หมูที่ 5

เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ

ของหมูบาน

        900,000         900,000         900,000         900,000         900,000  จํานวนพื้นที่

ของ ลานอเนก  

      ประสงค

 ประชาชนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะ

กองชาง

107 โครงการกอสรางถนนลูกรัง            

ซอยคลองหาตะวันออก (โคกเสือ)    

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200         4,800         720,000         720,000         720,000         720,000         720,000  จํานวนพื้นที่    

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

108 โครงการกอสรางถนนลูกรัง            

ซอยคลองหาตะวันออก (ประดับ

เพชร)หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,200         6,000         900,000         900,000         900,000         900,000         900,000  จํานวนพื้นที่    

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก     

 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่    

  ไมนอยกวา 1,639 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

109 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร      

หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร  

 รถรับจางประจําทางและ

รถรับจางไมประจําทางไดมี 

   ที่พักระหวางรอรถ

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000  ที่พักผูโดยสาร  

 จํานวน 1 หลัง

 ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

110 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

  ในการคมนาคม

        300,000         300,000         300,000         300,000         300,000  จํานวนจุด      

 ที่ติดตั้งระบบ   

  ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

111 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม            

ขามคลองสงน้ําที่ 5 ซาย และขาม

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  ทอเหลี่ยม      

  ขามคลองสง

น้ํา  2 แหง

 ประชาชนมีความสะดวก   

  ในการขนสงผลผลิต

ทางการ เกษตรตลอดจน

การเดินทาง สัญจร

กองชาง

112 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

 หมูที่ 5

เพื่ออํานวยความสะดวก     

 ในการคมนาคม

        600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนปายชื่อ

ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวก    

 ในการคมนาคม

กองชาง

113 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  เสนจราจร      

 หมูที่ 5

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

114 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาบาดาลใชอุปโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ประปาบาดาล 

 หมูที่ 5 ที่ขยาย

  เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง            

 ถนนสาธารณะ หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  ถนนลูกรัง  

ถนนสาธารณะ 

หมูที่ 5 ที่ปรับ  

ปรุง

ประชาชน มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 115 โครงการ 139,560,500 139,560,500 139,560,500 139,560,500 139,560,500 

ปรับปรุงถนนลูกรัง           

 ถนนสาธารณะ หมูที่ 5

ประปาบาดาล หมูที่ 5

ตีเสนจราจร หมูที่ 5

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

 หมูที่ 5

ทอเหลี่ยมขามคลองสงน้ําที่ 

5 ซาย และขามคลองสงน้ําที่

 6 ซาย

ที่พักผูโดยสาร จํานวน 1 หลัง

ระบบไฟฟาสองสวาง
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หมูที่ 6 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000     900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 6

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000     900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 6

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 230 920        330,000        330,000        330,000        330,000        330,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 6

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย หมูที่ 6

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

5 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

สวนภูมิภาค หมูที่ 6 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

6 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,070 -        273,000        273,000        273,000        273,000        273,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา บาดาลในการอุปโภค

หมูที่ 6

7 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 900 -        1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 18 (รัตนา) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 6 ระบายน้ํา

8 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 100 -        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ชุมชนหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติ น้ําทวมขัง ที่วางทอ

เฉลิมพระเกียรติฯ หมูที่ 6 ระบายน้ํา

9 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ถนนเลียบคลอง ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

10 โครงการปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน เพื่อปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวน 1 แหง เขื่อนกั้นดินและลาน กองชาง

และลานอเนกประสงค  หนากอง และลานอเนกประสงค อเนกประสงค ใชงานได

บังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ใหใชงานไดอยาง อยางมีประสิทธิภาพ

ภาค 1 หมูที่ 6 มีประสิทธิภาพ

11 โครงการเจาะทอลอดถนน  หมูที่ 6 เพื่อปองกันและแกไขปญหา 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวน 1 แหง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

น้ําทวมขัง

ปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน

และลานอเนกประสงค

เจาะทอลอดหนาบาน

นางมาลี อินทรประสิทธิ์

จํานวน  25  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

12 โครงการติดตั้งปายจราจร  หมูที่ 6 เพื่อปองกันการเสียหาย 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนปาย ลดอัตราความเสียหาย กองชาง

ของถนน จราจร ของถนน

13 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวน 1 แหง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 หนาหอจดหมายเหตุ รถรับจางประจําทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  และรถรับจางไมประจําทาง

ไดมีที่พักระหวางรอรถ

14 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวน 1 แหง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 หนากองบังคับการตํารวจ รถรับจางประจําทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

ตระเวนชายแดน ภาค 1 และรถรับจางไมประจําทาง

ไดมีที่พักระหวางรอรถ

15 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวน 1 แหง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

 หมูที่ 6 หนาหมูบานเลคแลนด รถรับจางประจําทาง ปลอดภัยในการคมนาคม

และรถรับจางไมประจําทาง

ไดมีที่พักระหวางรอรถ

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

สองสวางถนนสาธารณะ หมูที่ 6 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

17 โครงการติดตั้งปายชะลอความเร็ว เพื่อความปลอดภัยในการใช 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนปาย ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 เสนทางสัญจรของ ชะลอความเร็ว ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 6 ประชาชน

หนากองบังคับการตํารวจ

ระบบไฟฟาสองสวาง

ชนิด LED

ติดตั้งปายชะลอความเร็ว

ตระเวนชายแดน  ภาค 1

ที่พักผูโดยสาร

หนาหมูบานเลคแลนด

ที่พักผูโดยสาร

ปายจํากัดน้ําหนัก

ที่พักผูโดยสาร 

หนาหอจดหมายเหตุ

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  

ปายจํากัดความเร็ว

ปายจํากัดความสูง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

18 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัด 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน 2 จุด ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) หมูที่ 6 ระวังและเตรียมลดความเร็ว

 - หนากองบังคับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนภาค1

 - ทางแยกสะพานหอ

จดหมายเหตุแหงชาติฯ

19 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,100 -        385,000        385,000        385,000        385,000        385,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (รัตนา) อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอ ในการอุปโภค บริโภค 

หมูที่ 6  ประปา เพียงพอตอความตองการ

20 โครงการปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน        

และลานอเนกประสงค  หมูที่ 6

เพื่อปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน

และลานอเนกประสงคใหมี

สภาพการใชงานไดยิ่งขึ้น

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เขื่อนกั้นดิน

และลานอเนก 

ประสงค 1 แหง

เขื่อนกั้นดินและลานอเนก 

ประสงคใหมีสภาพการใช

งานไดยิ่งขึ้น

กองชาง

21 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา      

หมูที่ 6

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและปญหา

ภัยแลง

- 1,000 -        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         จํานวนพื้นที่

ของทางระบาย

น้ํา

แกไขปญหาน้ําทวมขัง      

 และปญหาจากภัยแลง

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล 

หมูที่ 6

เพื่อแกไขปญหาทอประปา

อุดตันและเสื่อมสภาพ

- 2,000 -        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

23 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ

หมูที่ 6

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

 - 2,000  - 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000      จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

24 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

หมูที่ 6

เพื่ออํานวยความสะดวก    

ในการคมนาคม

        600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนปายชื่อ

ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวก    

ในการคมนาคม

กองชาง

(ไฟกระพริบ)

เขื่อนกั้นดินและลาน

อเนกประสงค  หมูที่ 6

สัญญานไฟจราจร

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

 หมูที่ 6
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

25 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  เสนจราจร      

 หมูที่ 6

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

26 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมี

น้ําประปาบาดาลใชอุปโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ประปาบาดาล 

 หมูที่ 6 ที่ขยาย

  เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง          

ถนนสาธารณะ หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน มีความ

สะดวกในการคมนาคม

        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  ถนนลูกรัง ถนน

 สาธารณะ       

 หมูที่ 6 ที่ปรับ 

 ปรุง

ประชาชน มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 27 โครงการ 19,608,000   19,608,000   19,608,000   19,608,000   19,608,000   

ปรับปรุงถนนลูกรัง           

 ถนนสาธารณะ หมูที่ 6

ประปาบาดาล หมูที่ 6

ตีเสนจราจร หมูที่ 6
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หมูที่ 7 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 800 4,000        1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 18  เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 7

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พุมประดล) หมูที่ 7

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 26 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(มุกดา) หมูที่ 7

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 800 4,000        1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ภาคีธงค) หมูที่ 7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 26 (มุกดา) 

หมูที่ 7

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยตะวันออก 18 หมูที่ 7

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก (พุมประดล) 

หมูที่ 7

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 500 2,000        1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็กซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ไฟฟา) หมูที่ 7

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 800 4,000        2,800,000     2,800,000     2,800,000     2,800,000     2,800,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ภาคีธงค) หมูที่ 7

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็กซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พุมประดล) หมูที่ 7

126



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก 26 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(มุกดา) หมูที่ 7

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ภากะษัย) หมูที่ 7

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก 27 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 7

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 7

15 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 7 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง

16 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ภาคีธงค) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

หมูที่ 7 บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง

17 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 7 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

18 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก23 (ระยาเพ็ชร) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

หมูที่ 7 บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง

19 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (พิมพสมบุญ)  ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

หมูที่ 7 บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง

20 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

ซอยตลองหาตะวันตก 25 (เพชรมณี) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค

 หมูที่ 7 บริโภค อยางทั่วถึง บริโภคอยางทั่วถึง

21 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก23 (ระยาเพ็ชร) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

22 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ไฟฟา) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

23 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ภาคีธงค) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

24 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           143,000        143,000        143,000        143,000        143,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 27 หมูที่ 7 อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

25 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พุมประดล) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

26 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 26 (มุกดา) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

27 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ภากะษัย) อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 7 เพียงพอตอความตองการ

28 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 21 หมูที่ 7 อุดตันและเสื่อมสภาพ การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ

29 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   160 -           220,000        220,000        220,000        220,000        220,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ไฟฟา) หมูที่ 7 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

30 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   200 -           400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ภาคีธงค) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

31 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พุมประดล) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7
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เปาหมาย งบประมาณ

32 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   325 -           480,000        480,000        480,000        480,000        480,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (คะแอน) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

33 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   800 -           1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 26 (มุกดา) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

34 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 27 หมูที่ 7 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

35 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก23 (ระยาเพ็ชร) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

36 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (พิมพสมบุญ) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

37 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ภากะษัย) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 7

38 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยนนทนาคร  หมูที่ 7 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

39 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   160 -           220,000        220,000        220,000        220,000        220,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 21 หมูที่ 7 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

40 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวน  2  จุด ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

 (ไฟกระพริบ) หมูที่ 7 และเตรียมลดความเร็ว

41 โครงการติดตั้งปายจราจร  หมูที่ 7 เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         จํานวน  2  จุด ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

และเตรียมลดความเร็ว

42 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 245,000        245,000        245,000        245,000        245,000        ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช ไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยตะวันตก 26  หมูที่ 7

43 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พิมพสมบุญ) หมูที่ 7

44 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน 4 จุด ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 7 ปลอดภัยในการคมนาคม

 - ซอยตะวันตก 26

 - ซอยตะวันตก 27

 - ซอยภากะษัย

45 โครงการกอสรางจุดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพื่อชวยเหลือประชาชน 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวน 1 จุด เกษตรกรมีความสะดวก กองชาง

สาธารณะ หมูที่ 7 ดานการเกษตรกรรม หมูที่ 7  จํานวน  1  แหง

46 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (ภากะษัย)  หมูที่ 7

กระจกสะทอนจราจร

 - ซอยพุมประดล

กอนถึงปม ปตท. หมูที่ 7

สัญญานไฟจราจร(ไฟกระพริบ)

กอนถึงปม ปตท. หมูที่ 7

ปายจํากัดความเร็ว

ระยะทาง 700 เมตร

จุดตั้งเครื่องสูบน้ําสาธารณะ

ระยะทาง  500  เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

47 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (นนทนาคร)  หมูที่ 7

48 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 7

49 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ชีวิตที่ดีขึ้น

ซอยคลองหาตะวันออก 18 หมูที่ 7

50 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ชีวิตที่ดีขึ้น

ซอยคลองหาตะวันออก 21 หมูที่ 7

51 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   600 -           210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 26 หมูที่ 7 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

52 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 600 2,400 360,000        360,000        360,000        360,000        360,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 27 หมูที่ 7 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

53 โครงการกอสรางจุดวางถังขยะ เพื่อความสะอาดเรียบรอย จุดวางถังขยะ จํานวน 1 จุด 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวน 1 จุด ชุมชนมีความเปนระเบียบ กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (คะแอน) ในชุมชน เรียบรอย

หมูที่ 7

ระยะทาง  500  เมตร

ระยะทาง  500  เมตร

ระยะทาง  500  เมตร

ระยะทาง  500  เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

54 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา     

 พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา หมูที่ 7

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังและปญหา

ภัยแลง

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขังและ

ปญหาภัยแลง

กองชาง

55 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นดิน          

 พรอมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7

เพื่อปองกันการพังทลาย  

ของดิน

4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000      เขื่อนกั้นดิน     

 พรอมลานอเนก

 ประสงค 1 แหง

ลดการพังทลายของดิน กองชาง

56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

  เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา  

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย        

 หมูที่ 7 - 8

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 2,000 12,000 12,000,000        12,000,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

  เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา  

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย        

 หมูที่ 7 - 8

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 2,000 12,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

58 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล   

 ซอยคลองหาตะวันออก (คะแอน)    

  หมูที่ 7

เพื่อแกไขปญหาทอประปา

อุดตันและเสื่อมสภาพ

-   2,000 -                   600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

ประตูระบายน้ําพรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา

เขื่อนกั้นดิน พรอมลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
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59 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  

เลียบคลองระบายน้ําที่ 5 ฝงตะวันตก

 หมูที่ 6 - 8

เพื่อแกไขปญหาทอประปา

อุดตันและเสื่อมสภาพ

-   3,000 -                   900,000         900,000         900,000         900,000         900,000  จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

60 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5         

 หมูที่ 6 - 8

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง

-   3,000 -                3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา ที่ได

มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

61 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ บริเวณสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7

 เพื่อใหประชาชนไดรับ      

  ความสะดวก ปลอดภัย    

    ในการคมนาคม

-   35 -                   100,000         100,000         100,000         100,000         100,000  จํานวนจุด      

  ที่ติดตั้งระบบ  

   ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

62 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

 หมูที่ 7

เพื่ออํานวยความสะดวก    

ในการคมนาคม

        600,000         600,000         600,000         600,000         600,000  จํานวนปายชื่อ

ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวกใน

การคมนาคม

กองชาง

63 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000  เสนจราจร      

  หมูที่ 7

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

64 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000  ประปาบาดาล 

หมูที่ 7 ที่ขยาย

เขต

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง         

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

        800,000         800,000         800,000         800,000         800,000  ถนนลูกรัง  ถนน

สาธารณะ หมูที่ 7

 ที่ปรับ  ปรุง

ประชาชน มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชาง

รวม 65 โครงการ 128,133,000 128,133,000 128,133,000 128,133,000 128,133,000 

ตีเสนจราจร หมูที่ 7

ประปาบาดาล หมูที่ 7

ปรับปรุงถนนลูกรัง            

 ถนนสาธารณะ หมูที่ 7

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

หมูที่ 7
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หมูที่ 8 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 8

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 30 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ศรีไพศาล)  หมูที่ 8

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 8 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 1,000 4,000        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

 (คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 1,000 4,000        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 30 (ศรีไพศาล) เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 8

7 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 3.5 500 1,750        878,000        878,000        878,000        878,000        878,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 35 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ทับทิม) หมูที่ 8

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 8

9 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต  ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8

10 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 4 230 920          580,000        580,000        580,000        580,000        580,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ลุงไป) หมูที่ 8

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยตะวันออก 26 (แมฉะออนอุทิศ) 

หมูที่ 8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยธงชัย หมูที่ 8

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 8

14 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 35 (ทับทิม)  ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 8 บริโภค อยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

15 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 28 (รวมสุข) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

16 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ลุงไป) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

17 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยตะวันออก 26 (แมฉะออนอุทิศ) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

18 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 29 (รวมใจ) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ธัญสารโสภณ) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

20 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

(คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

21 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สวนเกษตร) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

22 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 30 (ศรีไพศาล) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

23 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

(ซอยนนทนาคร 2) หมูที่ 8 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

24 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 500 -           280,000        280,000        280,000        280,000        280,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 8 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

25 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 8 ที่ชํารุด การวางทอประปา บาดาลในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 35 (ทับทิม)  น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 8 ระบายน้ํา

27 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก น้ําทวมขัง ที่วางทอ

(คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8 ระบายน้ํา

28 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ตะวันตก 35 (ทับทิม) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

29 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(ลุงไป) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

30 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันออก 28 (รวมสุข) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

31 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันออก 29 (รวมใจ) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

32 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(คุณพระราชธรรมนิเทศ) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  50  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  50  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  50  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(สวนเกษตร)  หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

34 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 30 (ศรีไพศาล) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

35 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(ซอยนนทนาคร 2) หมูที่ 8 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

36 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

สงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 8

37 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 27,350         27,350         27,350         27,350         27,350         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยลุงไป  หมูที่ 8 ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

38 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยนนทนาคร ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 8

39 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยประสม หมูที่ 8 ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

40 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยธงชัย หมูที่ 8 ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระยะทาง 1,000 เมตร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  50  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  25  จุด

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต เพื่อใหปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        เขื่อนกั้นดิน เชื่อนกั้นดินและลาน กองชาง

เสริมเหล็กเขื่อนกั้นดินหนาองคการ และลานอเนกประสงคให และลาน คสล. อเนกประสงค ใชงานได

บริหารสวนตําบลคลองหา หมูที่ 8 ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 แหง อยางมีประสิทธิภาพ

42 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา เพื่อขุดลอกทางระบายน้ํา 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนพื้นที่ ทางระบายน้ําใชงานได กองชาง

หลัง ร.ร.ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ไมใหตื้นเขิน ที่ปรับปรุง อยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 8 ทางระบายน้ํา

43 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(สวนเกษตร) หมูที่ 8

44 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สวนเกษตร) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 8 ระบายน้ํา

45 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (สวนเกษตร) หมูที่ 8

46 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 200 1,000 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(มาลัย) หมูที่ 8

47 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 200 -           100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (มาลัย) หมูที่ 8 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

ปรับปรุงกําแพงกั้นดิน

และลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ปรับปรุงทางระบายน้ํา

ระยะทาง  1,200  เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

48 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 500 -           250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ลุงไป) หมูที่ 8 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6,840,000     6,840,000     6,840,000     6,840,000     6,840,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ . ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยลุงไป หมูที่ 8 ไมนอยกวา 4,560 ตร.ม. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

50 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยนนทนาคร 1 หมูที่ 8 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

51 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยนนทนาคร 1 หมูที่ 8 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

52 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยนนทนาคร 1 ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 8

53 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(นนทนาคร 2) หมูที่ 8

54 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (นนทนาคร2)  น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 8 ระบายน้ํา

ระยะทาง  1,200  เมตร

กวาง 4.00 ม.ยาว 1,140 ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

55 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (นนทนาคร 2) หมูที่ 8

56 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

คอนกรีต ซอยนนทนาคร 3 หมูที่ 8 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

57 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยนนทนาคร 3 หมูที่ 8 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

58 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยนนทนาคร 3 ชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 8

59 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระบบ ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 8 ที่ชํารุด ประปาบาดาล บาดาลในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ

60 โครงการขุดเจาะบอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        บอประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 8 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค จํานวน 1 แหง บาดาลในการอุปโภคบริโภค 

บริโภค อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

61 โครงการถายโอนภารกิจระบบไฟฟา เพื่อดําเนินการซอมบํารุง ซอมบํารุงระบบไฟฟา 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ไดรับการถายโอน มีการดําเนินการซอมบํารุง กองชาง

สองสวาง บริเวณถนนทางหลวงชนบท ระบบไฟฟาสองสวาง สองสวาง ถนนทางหลวง ภารกิจระบบ ระบบไฟฟาสองสวางได

สาย ปท.3010 ไดอยางรวดเร็ว ชนบท สาย ปท.3010 ไฟฟาสองสวาง อยางรวดเร็ว ประชาชน

หมูที่ 1 - 16 บริเวณถนน มีความปลอดภัยในชีวิต

ทางหลวงชนบท และทรัพยสิน

สาย ปท. 3010

ระยะทาง  1,200  เมตร

ระยะทาง  1,200  เมตร

 ระบบประปาบาดาล 

หมูที่ 8

 ขุดเจาะบอประปาบาดาล 

หมูที่ 8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

62 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน เพื่อใชประกอบกิจกรรม หลังคาคลุมลานอเนก 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     หลังคาคลุมลาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อเนกประสงค หมูที่ 8 สาธารณะ ประสงค บริเวณโรงเรียน อเนกประสงค ทํากิจกรรมสาธารณะ

ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร จํานวน 1 หลัง

หมูที่ 8 จํานวน 1 หลัง

63 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ - 3,000 -           3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000      จํานวนจุด ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ บริเวณถนนเลียบ

 ้ํ

ความสะดวก ปลอดภัย  ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ 5 ซาย หมูที่ 7 - 9 ในการคมนาคม  ไฟฟาสองสวาง

64 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ - 3,000 -           3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000      จํานวนจุด ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ บริเวณถนนเลียบ

 ้ํ

ความสะดวก ปลอดภัย  ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

สงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 7 - 9 ในการคมนาคม  ไฟฟาสองสวาง

65 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -           1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 28 หมูที่ 8 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

66 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 8 บาดาลในการอุปโภค บริโภค  บาดาล 1 แหง บาดาลในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ เพียงพอตอความตองการ

67 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000      สัญญานไฟ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 8 มาตรฐานในการคมนาคม  จราจร  หมูที่ 8

 จํานวน 1 แหง

68 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 8 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

หมูที่ 8

ติดตั้งสัญญานไฟจราจร

หมูที่ 8 จํานวน 1 แหง

ระบบประปาบาดาล

หมูที่ 8 จํานวน 1 แหง
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 8

70 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 8 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 8 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 8 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 8

 ที่ปรับปรุง

รวม 71 โครงการ 102,735,350 102,735,350 102,735,350 102,735,350 102,735,350 

ถนนสาธารณะ หมูที่ 8

  

ตีเสนจราจร หมูที่ 8

ประปาบาดาล หมูที่ 8

ปรับปรุงถนนลูกรัง
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หมูที่ 9 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 200 1,200        180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(เชื้อชาติ) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(พึ่งบางกรวย) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 8 1,200 9,600        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(วัดปาปลงจิตต)  หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(โรงน้ํา) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 200 1,200        180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

8 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(สํารวย - โนรี) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,150 6,900        1,380,000     1,380,000     1,380,000     1,380,000     1,380,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลงหินคลุก ซอยคลองหาตะวันตก 32 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(สารี) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 200 1,200        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หินคลุก ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(เชื้อชาติ) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

หินคลุก ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

(โรงน้ํา) หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 200 1,200        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (วัดปาปลงจิตต)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 9 การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

16 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 40 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(กลิ่นจันทร) หมูที่ 9

17 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 200 1,200        480,000        480,000        480,000        480,000        480,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(เชื้อชาติ) หมูที่ 9

18 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พึ่งบางกรวย) หมูที่ 9

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(วัดปาปลงจิตต) หมูที่ 9

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 6 1,000 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(โรงน้ํา) หมูที่ 9
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ซาย หมูที่ 9

22 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการใช 3 390 1,170        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยปกขาว  หมูที่ 9 เสนทางสัญจรของประชาชน ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) 

หมูที่ 9

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย) 

หมูที่ 9

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก (วัดปาปลงจิตต)

หมูที่ 9

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     7,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา)

หมูที่ 9
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ซาย หมูที่ 9

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย หมูที่ 9

29 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา 1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     1,280,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

พรอมบอพัก ซอยคลองหาตะวันตก น้ําทวมขัง ที่ปรับปรุงทอ

(ศุภกานต) หมูที่ 9

30 โครงการขุดลอกทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ศุภกานต) น้ําทวมขัง ที่ขุดลอก

หมูที่ 9

31 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 32 (สารี) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

32 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

33 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 600 -           300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ศุภกานต) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

ระยะทาง 200 เมตร

ระยะทาง 200 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 200 -           100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

35 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย)  ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

36 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (วัดปาปลงจิตต) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

37 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สามัคค)ี ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

38 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ตนตาล) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

39 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

40 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 9 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 32 (สารี) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

42 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

43 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 200 -           70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

44 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

45 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (วัดปาปลงจิตต) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

46 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย - โนรี) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

47 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

155



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

48 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

49 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 600 -           210,000        210,000        210,000        210,000        210,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ศุภกานต) อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 เพียงพอตอความตองการ

50 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) อุดตันและเสื่อมสภาพ ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 9 เพียงพอตอความตองการ

51 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 85 -           193,000        193,000        193,000        193,000        193,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 9 ระบายน้ํา

52 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พึ่งบางกรวย) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 9 ระบายน้ํา

53 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ตนตาล) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

 หมูที่ 9 ระบายน้ํา

54 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (วัดปาปลงจิตต) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 9 ระบายน้ํา
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55 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 9 ระบายน้ํา

56 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 100 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 32 (สารี) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 9 ระบายน้ํา

57 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 32 (สารี) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

58 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

59 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(ศุภกานต) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

60 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(เชื้อชาติ) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

61 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(พึ่งบางกรวย)  หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9
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62 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(ตนตาล)  หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

63 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(วัดปาปลงจิตต) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

64 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(สามัคค)ี หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

65 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(จัดสรร) หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

66 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 9 ในการคมนาคม ที่ติดตั้งปาย ในการคมนาคม

67 โครงการกอสรางสะพานเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดรับ 1.5 35 52.5 180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได กองชาง

คลองระบายน้ําที่ 5  หมูที่ 9 ความสะดวกในการเดินทาง ของสะพานเหล็ก มาตรฐานใชในการคมนาคม

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

68 โครงการเจาะทอลอดถนน  เพื่อปองกันและแกไขปญหา 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        เจาะทอลอด ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ถนนสาย ปท 3010 หมูที่ 9 น้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง

69 โครงการเจาะทอลอดถนน เพื่อปองกันและแกไขปญหา 70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         เจาะทอลอด ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 9 น้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

เจาะทอลอด

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ  

หมูที่ 9

เจาะทอลอด

หมูที่ 9

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9
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70 โครงการเจาะทอลอดถนน เพื่อปองกันและแกไขปญหา 70,000         70,000         70,000         70,000         70,000         เจาะทอลอด ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 9 น้ําทวมขัง จํานวน 1 แหง

71 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5

ฝงตะวันออก  หมูที่ 9

72 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 89,200         89,200         89,200         89,200         89,200         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยสารี  หมูที่ 9 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

73 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยกลิ่นจันทร ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 9

74 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 280,000        280,000        280,000        280,000        280,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (เชื้อชาติ)  หมูที่ 9

75 .อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยพึ่งบางกรวย-ปกขาว  หมูที่ 9

76 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยอุทัย-ปกขาว  หมูที่ 9

เจาะทอลอด

ระยะทาง 500 เมตร

ระยะทาง 640 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร
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77 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยลําไย-จําป(สํานักสงฆ)  หมูที่ 9

78 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (จัดสรร)  หมูที่ 9

79 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (โรงน้ํา)  หมูที่ 9

80 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยสํารวย - โนรี ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 9

81 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         สัญญานไฟจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

(ไฟกระพริบ) หมูที่ 9 และเตรียมลดความเร็ว จํานวน 2 จุด

82 โครงการตีเสนจราจรชะลอความเร็ว เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนพื้นที่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 9 และเตรียมลดความเร็ว ของเสนจราจร

83 โครงการติดตั้งกระจกสะทอนจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวนจุดติดตั้ง ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 9 ปลอดภัยในการคมนาคม กระจกสะทอน

จราจร

84 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(สํารวย - โนรี)  หมูที่ 9 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 9

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

เสนจราจรชะลอความเร็ว

กระจกสะทอนจราจร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

สัญญานไฟจราจร

(ไฟกระพริบ)

ระยะทาง 1,200 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

85 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 9 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

86 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 300 1,800        1,260,000     1,260,000     1,260,000     1,260,000     1,260,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก34 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(เชื้อชาติ) หมูที่ 9

87 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(จัดสรร) หมูที่ 9

88 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีความ 5 1,000 5,000        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) สะดวกในการคมนาคม ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

หมูที่ 9

89 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     4,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(โรงน้ํา) หมูที่ 9

90 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีความ 6 1,000 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย-โนรี) สะดวกในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 9

91 โครงการเจาะทอลอดถนน  เพื่อปองกันและแกไขปญหา 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        เจาะทอลอด ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ถนนสาย ปท 3010 หมูที่ 9 น้ําทวมขัง จํานาน 1 แหง

ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย-โนรี) 

หมูที่ 9

เจาะทอลอด

ระบบไฟฟาสองสวาง

ชนิด LED
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

92 โครงการเจาะทอลอดถนน  เพื่อปองกันและแกไขปญหา 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        เจาะทอลอด ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ถนนสาย ปท 3010 หมูที่ 9 น้ําทวมขัง จํานาน 1 แหง

ซอยคลองหาตะวันตก 

(พึ่งบางกรวย-ปกขาว)

93 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน เพื่อปองกันการพังทลาย - 100 -           4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     จํานวนระยะ ลดการพังทลายของดิน กองชาง

พรอมลานอเนกประสงค หมูที่ 9 ของดิน ทางของเขื่อน

94 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 9 (ซอยสามัคค)ี ที่ชํารุด บาดาล บาดาลในการอุปโภคบริโภค 

จํานวน 1 แหง เพียงพอตอความตองการ

95 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต       

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา  

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ)      

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000     จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

96 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ  

ซอยคลองหาตะวันตก (เชื้อชาติ)      

หมูที่ 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 2,000 -           1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000      จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

97 โครงการเจาะทอลอดถนนเลียบคลอง

ระบายน้ําที่ 5 บริเวณปากซอย        

ศุภกานต หมูที่ 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 7 -           100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         จํานวนระยะทาง

 ที่เจาะทอลอด
 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

 ระบบประปาบาดาล 

หมูที่ 9

เจาะทอลอด
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

98 โครงการกอสรางถนนลูกรัง           

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา)      

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200         4,800 720,000        720,000        720,000        720,000        720,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

99 โครงการกอสรางถนนหินคลุก          

 ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา)     

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200         4,800 960,000        960,000        960,000        960,000        960,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

100 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ  

ซอยคลองหาตะวันออก (โรงน้ํา)     

หมูที่ 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 1,200 -           1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000      จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

101 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก   

(โรงน้ํา) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย ในการ

คมนาคม

- 1,000 -           100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         จํานวนจุด       

ที่ติดตั้งระบบ     

ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

102 โครงการกอสรางถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา

ตะวันตก (สํารวย-โนรี)  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

103 โครงการกอสรางถนนหินคลุก        

ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย-โนรี)  

หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

104 โครงการวางทอประปาบาดาล        

 ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย-โนรี) 

หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง

- 1,200 -           360,000        360,000        360,000        360,000        360,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

105 โครงการกอสรางถนนลาดยาง       

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา

ตะวันตก (อุทัย-ปกขาว) หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

106 โครงการกอสรางถนนลูกรัง            

 ซอยคลองหาตะวันตก (อุทัย-ปกขาว)

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

107 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

 แอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเลียบ

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

108 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ  ถนนเลียบคลองสง

น้ําที่ 6 ซาย  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

ในการคมนาคม

- 1,000 -           1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000      จํานวนจุด      

 ที่ติดตั้งระบบ   

 ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

109 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง        

 แอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนเลียบ

คลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200         7,200 4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000     4,680,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

110 โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก       

ขามคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 9

เพื่อความปลอดภัยของผูใช

เสนทางสัญจร

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          จํานวนสะพาน 

   เหล็กที่ไดรับ  

   การปรับปรุง

 ประชาชนมีความปลอดภัย

ในการใชเสนทางสัญจร

กองชาง

111 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ซอยคลอง

หาตะวันตก (สามัคค)ี  หมูที่ 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

250,000        250,000        250,000        250,000        250,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

112 โครงการวางทอประปาบาดาล         

 ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร)     

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

  อยางทั่วถึง

- 1,200 -           360,000        360,000        360,000        360,000        360,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

113 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 450,000        450,000        450,000        450,000        450,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

114 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/2  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 450,000        450,000        450,000        450,000        450,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

ประตูระบายน้ําพรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา

สะพานเหล็กขามคลอง

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 9
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

115 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/3  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 450,000        450,000        450,000        450,000        450,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

116 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/4  หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 450,000        450,000        450,000        450,000        450,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

117 โครงการกอสรางถนนหินคลุก          

 ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

118 โครงการกอสรางถนนหินคลุก       

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/2 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

119 โครงการกอสรางถนนหินคลุก          

 ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/3 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

120 โครงการกอสรางถนนหินคลุก          

 ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/4 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

168



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

121 โครงการกอสรางถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองสงน้ํา

 ที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

121 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองสงน้ํา

 ที่ 6 ซาย 9/2 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

122 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองสงน้ํา

 ที่ 6 ซาย 9/3 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

123 โครงการกอสรางถนนลาดยาง         

 แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองสง

น้ํา ที่ 6 ซาย 9/4 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 500         3,000 1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000     1,950,000      จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

124 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค    

  อยางทั่วถึง

- 500 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภค 

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

กองชาง

125 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/2 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

- 500 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

126 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/3 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

- 500 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

127 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/4 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

- 500 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

128 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวงเพื่อขยายเขตไฟฟา       

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่ 9

เพื่อรองรับการขยายตัว     

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         ประชาชน      

 มีไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต    

 ที่ดีขึ้น

กองชางซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

9/1  หมูที่ 9
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

129 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวงเพื่อขยายเขตไฟฟา      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/2 หมูที่ 9

เพื่อรองรับการขยายตัว     

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         ประชาชน      

 มีไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต    

 ที่ดีขึ้น

กองชาง

130 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวงเพื่อขยายเขตไฟฟา      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/3 หมูที่ 9

เพื่อรองรับการขยายตัว     

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         ประชาชน      

 มีไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต    

 ที่ดีขึ้น

กองชาง

131 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวงเพื่อขยายเขตไฟฟา      

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/4 หมูที่ 9

เพื่อรองรับการขยายตัว     

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         ประชาชน      

 มีไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต    

 ที่ดีขึ้น

กองชาง

132 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พักซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/1 หมูที่

 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 500 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

133 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พักซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/2 หมูที่

 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 500 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

134 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก

 ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/3 หมูที่ 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 500 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

135 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอ

พักซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 9/4 หมูที่

 9

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

- 500 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอระบาย 

 น้ํา

 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

136 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

 ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

- 1,500 -           450,000        450,000        450,000        450,000        450,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

9/2  หมูที่ 10

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

9/3  หมูที่ 11

ซอยคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

9/4  หมูที่ 12
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

137 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล   

ซอยคลองหาตะวันตก (สามัคค)ี หมูที่

 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภค บริโภค   

 อยางทั่วถึง

- 2,400 -           720,000        720,000        720,000        720,000        720,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

138 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลในการอุปโภค

บริโภค  เพียงพอตอความ

ตองการ

200,000        200,000        200,000        200,000        200,000         ระบบประปา   

 บาดาล  1 แหง

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

139 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล 

 หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลในการอุปโภค

บริโภค เพียงพอตอความ

ตองการ

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ระบบประปา   

 บาดาล  1 แหง

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

140 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

หมูที่ 9

เพื่ออํานวยความสะดวก    

ในการคมนาคม

600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ 

  ซอยสาธารณะ

ประชาชนมีความสะดวก    

 ในการคมนาคม

กองชาง

141 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร      

  หมูที่ 9

ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

142 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 9 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 9 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

143 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 9

 ที่ปรับปรุง

รวม 143 โครงการ 171,207,200 171,207,200 171,207,200 171,207,200 171,207,200 

ปรับปรุงระบบประปาบาดาล

 หมูที่ 9 จํานวน 1 แหง

ระบบประปาบาดาล หมูที่ 9

  จํานวน 1 แหง

ตีเสนจราจร หมูที่ 9

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ 

 หมูที่ 9

  

ประปาบาดาล หมูที่ 9

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 9
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หมูที่ 10 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนน ซอยคลองหา เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ตะวันตก (ชมวิหค)  หมูที่ 10 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

2 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 170 765          400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(ขันทาจีน) หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 500 3,000        450,000        450,000        450,000        450,000        450,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (โตะชิน) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 500 3,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (โตะชิน) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (กุหลาบ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 500 3,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (บางชวด) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง
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(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (สายหยุด) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และมีความสะดวกในการ

เดินทาง

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ซาย หมูที่ 10

9 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย หมูที่ 10

10 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 10

11 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 140 630          330,000        330,000        330,000        330,000        330,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ศรีชัย) หมูที่ 10

12 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ชมวิหค) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 10 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

13 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ขันทาจีน) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 10 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

14 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พุมโพธิ์) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 10 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

15 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ศรีชัย) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 10 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

16 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

ฝงตะวันตก หมูที่ 10 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

17 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ชมวิหค) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 10 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

18 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (โตะชิน) บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 10 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

19 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 3,682 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 10 ถึงหมูที่ 11 ที่ชํารุด ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ
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(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

20 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 100 -           138,000        138,000        138,000        138,000        138,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (บางชวด) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 10 ระบายน้ํา

21 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(ชมวิหค) หมูที่ 10 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

22 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

(พุมโพธิ์ 1) หมูที่ 10 ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

23 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร  เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ที่พักผูโดยสาร ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 10 รถรับจางประจําทาง จํานวน 1 แหง ปลอดภัยในการคมนาคม

และรถรับจางไมประจําทาง 

ไดมีที่พักระหวางรอรถ

24 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยชมวิหค  หมูที่ 10

25 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยกุหลาบ  หมูที่ 10

26 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 70,920         70,920         70,920         70,920         70,920         ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยพุมโพธิ์ 1  หมูที่ 10

จดหมายเหตุแหงชาติ

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 10

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

เฉลิมพระเกียรติฯ  

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 10

ที่พักผูโดยสาร หนาหอ
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27 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 10

28 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (ศรีชัย) หมูที่ 10

29 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (พุมโพธิ์ 2) หมูที่ 10

30 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (โตะชิน) หมูที่ 10

31 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200 2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

 (พุมโพธิ์2) หมูที่ 10

32 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(โตะชิน) หมูที่ 10

33 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 2,400 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000      จํานวนระยะทาง  ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

พรอมบอพัก ซอยคลองหาตะวันตก น้ําทวมขัง  ที่วางทอ

(ชมวิหค) หมูที่ 10  ระบายน้ํา

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

34 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         จํานวนจุด  ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 10 ในการคมนาคม  ที่ติดตั้งปาย  ในการคมนาคม

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พุมโพธิ์) ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 10 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

36 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 10 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

37 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 10

38 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 10 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 10 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 10 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 10

 ที่ปรับปรุง

รวม 39 โครงการ 32,723,920   32,723,920   32,723,920   32,723,920   32,723,920   

อบต.คลองหา กําหนด

หมูที่ 10

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว

300 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา

234 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ

ลงลูกรังพรอมบดอัด

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

หมูที่ 10

  

ตีเสนจราจร หมูที่ 10

ประปาบาดาล หมูที่ 10

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 10

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ
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หมูที่ 11 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000        300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยทิดเนตร  หมูที่ 11 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ชูพันธ)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 11 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แมทองดี)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 11 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 45 หมูที่ 11 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยทิดเนตร  หมูที่ 11 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ชูพันธ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 11 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แมทองดี) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่11 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

8 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(แมทองดี) หมูที่11

9 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบคลอง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 11
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 11

11 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ครูหวง) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

12 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 46  หมูที่ 11 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

13 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 48  หมูที่ 11 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

14 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

15 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข 1) บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

16 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 44 (บอปลา)  บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ
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17 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 500 -           175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 45  หมูที่ 11 บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

18 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 47  หมูที่ 11 บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

19 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 48  หมูที่ 11 บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

20 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ชูพันธ) บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

21 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยทิดเนตร  หมูที่ 11 บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

22 โครงการวางทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 340 -           80,000         80,000         80,000         80,000         80,000         จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก46 (อุทยานิล) ที่ชํารุด การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 เพียงพอตอความตองการ

23 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก46 (อุทยานิล) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา
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24 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ครูหวง) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา

25 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา

26 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 44 (บอปลา) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

27 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 46 (อุทยานิล) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

28 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 47 หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

29 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก 48 (พรมณี) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

30 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันตก (ครูหวง) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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31 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันออก (แมทองดี) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

32 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันออก (ชูพันธ) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

33 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ตะวันออก (โพธิ์สุข) หมูที่ 11 ในการคมนาคม ไฟฟา

34 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 46 (อุทยานิล) หมูที่ 11

35 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 44 (บอปลา) หมูที่ 11

36 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (ครูหวง) หมูที่ 11

37 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 48 (พรมณี) หมูที่ 11

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 11

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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38 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (โพธิ์สุข)  หมูที่ 11

39 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (ชูพันธ) หมูที่ 11

40 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (แมทองดี) หมูที่ 11

41 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4 1,000 4,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข 1) สะดวกในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 11

42 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข 1) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคม

หมูที่ 11

43 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(โพธิ์สุข 1) หมูที่ 11

44 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก(โพธิ์สุข 1) หมูที่ 11

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

45 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข 1) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 5 1,000 5,000 750,000        750,000        750,000        750,000        750,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ตลาดนัด) สะดวกในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 11

47 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ตลาดนัด) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคม

หมูที่ 11

48 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก(ตลาดนัด) หมูที่ 11

49 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ตลาดนัด) หมูที่ 11

50 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ตลาดนัด) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา

51 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         ติดตั้งระบบ ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ  ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

ตะวันออก (ตลาดนัด) หมูที่ 11 ในการคมนาคม จํานวน 15 จุด

ระยะทาง 1,200 เมตร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  15  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

52 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จํารัส) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 11 ระบายน้ํา

53 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนเพื่อใหประชาชนไดรับความ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         ติดตั้งระบบ ประชาชนปลอดภัย กองชาง

สาธารณะ ซอยคลองหาตะวันออก สะดวก ปลอดภัย ในการ ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

(ทิดเนตร)  หมูที่ 11 จํานวน 15 จุด

54 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ครูหวง) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 11 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

55 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีความ 6 700 4,200 840,000        840,000        840,000        840,000        840,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 47 หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคม

56 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 700 4,200 1,680,000     1,680,000     1,680,000     1,680,000     1,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 47  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 11

57 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

ซอยคลองหาตะวันตก46 (อุทยานิล) 

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค    

  อยางทั่วถึง

- 860 -           258,000        258,000        258,000        258,000        258,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  15  จุด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

 เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  

ซอยคลองหาตะวันตก46 (อุทยานิล)  

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000     จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

59 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน          

พรอมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก        

 ปากซอยคลองหาตะวันตก 46         

(อุทยานิล)  หมูที่ 11

เพื่อปองกันการพังทลาย    

 ของดิน

- 50 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000      เขื่อนกันดิน     

 พรอมลาน      

   อเนกประสงค

    1 แหง

ลดการพังทลายของดิน กองชาง

60 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยคลองหาตะวันตก46 (อุทยานิล) 

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค    

  บริโภคอยางทั่วถึง

- 1,200 -                   540,000 540,000        540,000        540,000        540,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปาที่ได

มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

61 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

  เลียบคลองระบายน้ําที่ 5 ฝง

ตะวันตก หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค    

  บริโภคอยางทั่วถึง

- 600 -           270,000        270,000        270,000        270,000        270,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปาที่ได

มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

62 โครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร       

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร  

รถรับจางประจําทางและรถ

รับจางไมประจําทาง ไดมี  

ที่พักระหวางรอรถ

200,000        200,000        200,000        200,000        200,000         ที่พักผูโดยสาร  

 จํานวน 1 หลัง

 ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภัยในการคมนาคม

กองชางที่พักผูโดยสาร  จํานวน      

 1 หลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา     

 ซอยคลองหาตะวันตก (ครูหวง)       

  หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000     จํานวนพื้นที่    

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจรเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

64 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค  

หมูที่ 11

เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ

ของหมูบาน

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      จํานวนพื้นที่    

  ของลาน       

   อเนกประสงค

ประชาชนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะ

กองชาง

65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

 เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา    

ซอยคลองหาตะวันออก (แมทองดี)   

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200 4,800 7,200,000     7,200,000     7,200,000     7,200,000     7,200,000      จํานวนพื้นที่    

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต        

  เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา  

ซอยคลองหาตะวันตก 45 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

 ในการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000     จํานวนพื้นที่    

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก    

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่    

ไมนอยกวา 1,700 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

67 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนไดรับ      

 ความสะดวก ปลอดภัย     

 ในการคมนาคม

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         จํานวนจุด      

 ที่ติดตั้งระบบ   

ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมีความปลอดภัย  

 ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

68 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  

 คลองหลวงเพื่อขยายเขตไฟฟา        

 ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข1)   

 หมูที่ 11

เพื่อรองรับการขยายตัว     

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช

1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000      ประชาชน      

 มีไฟฟาใช

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

กองชาง

69 โครงการขยายเขตประปาบาดาล      

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข1)    

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลใชอุปโภคบริโภค    

  อยางทั่วถึง

- 1,200 -           360,000        360,000        360,000        360,000        360,000         จํานวนระยะทาง

 ที่วางทอประปา
ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

70 โครงการกอสรางถนนลูกรัง          

ซอยคลองหาตะวันออก (โพธิ์สุข1)    

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

370,000        370,000        370,000        370,000        370,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนนลูกรัง          

ซอยคลองหาตะวันตก 44 (บอปลา)  

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,200 6,000 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 1,140 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 

889 ลูกบาศกเมตร ตาม

แบบอบต.คลองหา กําหนด

ระบบไฟฟาสองสวาง        

 ถนนสาธารณะ  หมูที่ 11  

จํานวน  50 จุด

 ซอยคลองหาตะวันออก 

(โพธิ์สุข1)  หมูที่ 11
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

72 โครงการกอสรางถนนลูกรัง           

ซอยคลองหาตะวันตก 47  หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช   

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

5 1,200 6,000 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         จํานวนพื้นที่    

  ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

73 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 11 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

74 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 11

75 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 11 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 11 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

76 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 11

 ที่ปรับปรุง

รวม 76 โครงการ 100,893,000 100,893,000 100,893,000 100,893,000 100,893,000 

  

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

หมูที่ 11

ตีเสนจราจร หมูที่ 11

ประปาบาดาล หมูที่ 11

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 11
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หมูที่ 12 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 200 600        120,000         120,000         120,000         120,000         120,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยบุญสง  หมูที่  12 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     1,440,000      1,440,000      1,440,000      1,440,000      1,440,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนทีไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 53 (ขนิษฐา) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 12 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ตะวันตก 52 (กมลนิมิตร) หมูที่ 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ตะวันตก 53 (ขนิษฐา) หมูที่ 12

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3.5 305 1,068     579,000         579,000         579,000         579,000         579,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ชุมสายันต) หมูที่ 12

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 150 450        180,000         180,000         180,000         180,000         180,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยบุญสง  หมูที่ 12 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

7 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     1,920,000      1,920,000      1,920,000      1,920,000      1,920,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 49 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(บังเกิดเกลา) หมูที่12

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 41 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(สุขสําราญ) หมูที่12

9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      2,880,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 12

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 53

(ขนิษฐา) หมูที่12
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 49 

(บังเกิดเกลา) หมูที่ 12

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200     5,040,000      5,040,000      5,040,000      5,040,000      5,040,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 12

13 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,200 -        600,000         600,000         600,000         600,000         600,000         จํานวน ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

สวนภูมิภาค ถนนเลียบคลอง ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ระยะทางการ มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 12 บริโภคอยางทั่วถึง วางทอประปา อยางทั่วถึง

14 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,200 -        420,000         420,000         420,000         420,000         420,000         จํานวน ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ระยะทางการ ในการอุปโภคบริโภค

(เจนกระบวน) หมูที่ 12 บริโภคอยางทั่วถึง วางทอประปา เพียงพอตอความตองการ

15 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา -   1,200 -        420,000         420,000         420,000         420,000         420,000         จํานวน ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยบุญสง  หมูที่  12 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ระยะทางการ ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง วางทอประปา เพียงพอตอความตองการ

16 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล เพื่อแกไขปญหาทอประปา -   1,200 -        420,000         420,000         420,000         420,000         420,000         จํานวน ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 12 ที่ชํารุด ระยะทางการ ในการอุปโภคบริโภค

วางทอประปา เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

17 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -        2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      จํานวน ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยบุญสง  หมูที่  12 น้ําทวมขัง ระยะทางการ

วางทอระบายน้ํา

18 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   323 -        490,000         490,000         490,000         490,000         490,000         จํานวน ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

พรอมบอพัก  ซอยชุมสายันต น้ําทวมขัง ระยะทางการ

หมูที่ 12 วางทอระบายน้ํา

19 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 23,450          23,450          23,450          23,450          23,450          ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 12

20 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยตะวันตก 49 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช ไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

(บังเกิดเกลา) หมูที่ 12

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000     2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวกในกา กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชเสนทางสัญจร

(เจนกระบวน) หมูที่ 12

22 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000         420,000         420,000         420,000         420,000         ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช ไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (เจนกระบวน) หมูที่ 12

23 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000         420,000         420,000         420,000         420,000         ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช ไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (กล่ําอยูสุข 2) หมูที่ 12

ระยะทาง 500 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

24 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา -   1,200 -        2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 43 (ศรีกล่ํา) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 12 ระบายน้ํา

25 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ 1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 ของหมูบาน ของลาน ในการรวมกิจกรรมสาธารณะ

อเนกประสงค

26 โครงการกอสรางถนนลาดยาง      

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา

ตะวันตก 53 (ขนิษฐา) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 500 2,000 1,300,000      1,300,000      1,300,000      1,300,000      1,300,000       จํานวนพื้นที่  

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนนลาดยาง        

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา

ตะวันตก (กล่ําอยูสุข 1)  หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

6 1,200 7,200 4,680,000      4,680,000      4,680,000      4,680,000      4,680,000       จํานวนพื้นที่  

 ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

28 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยคลองหาตะวันตก 49            

(บังเกิดเกลา) หมูที่12

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค    

  บริโภคอยางทั่วถึง

-   1,200 -        540,000         540,000         540,000         540,000         540,000          จํานวน

ระยะทางที่

วางทอประปา

ประชาชนมีน้ําประปาที่ได

มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

ไมนอยกวา 2,450 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

29 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยคลองหาตะวันออก39 (เสนห)  

หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค    

  บริโภคอยางทั่วถึง

-   1,200 -        540,000         540,000         540,000         540,000         540,000          จํานวน

ระยะทางที่

วางทอประปา

ประชาชนมีน้ําประปาที่ได

มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง

30 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล

หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

 บาดาลในการอุปโภค

บริโภคเพียงพอตอความ

ตองการ

      3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000  ระบบประปา 

 บาดาล 1 แหง

ประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลในการอุปโภคบริโภค

 เพียงพอตอความตองการ

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก         

ซอยคลองหาตะวันตก 52 (กมล

นิมิตร)หมูที่12

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช  

ในการขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการ

เดินทางสัญจร

4 1,200 4,800          960,000          960,000          960,000          960,000          960,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

เกี่ยวกับการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร ตลอดจน

การเดินทางสัญจรเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

32 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000         600,000         600,000         600,000         600,000          จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

33 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000          เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 12

34 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000       ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 12 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 12 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

หมูที่ 12

ตีเสนจราจร หมูที่ 12

ประปาบาดาล หมูที่ 12

ระบบประปาบาดาล        

 หมูที่ 12  จํานวน  1  แหง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000         800,000         800,000         800,000         800,000          ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 12 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 12

 ที่ปรับปรุง

รวม 35 โครงการ 70,992,450   70,992,450   70,992,450   70,992,450   70,992,450   

  

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 12
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หมูที่ 13 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,140 4,560        277,000        277,000        277,000        277,000        277,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 45 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(กล่ําอยูสุข1) หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,140 4,560        277,000        277,000        277,000        277,000        277,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 53 (สุขสมบุญ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,150 4,600        411,000        411,000        411,000        411,000        411,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ป.ถนอมสุข) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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เปาหมาย งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 250 1,000        110,000        110,000        110,000        110,000        110,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง 1) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยกรเที่ยงธรรม หมูที่ 13 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 56 (กล่ําอยูสุข2) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

8  โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลสุข 1) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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เปาหมาย งบประมาณ

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 45 (กล่ําอยูสุข) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

11  โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (สุขสมบุญ)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

12  โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง 1)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 13 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

13  โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยกรเที่ยงธรรม หมูที่ 13 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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เปาหมาย งบประมาณ

14 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยพูลสุข หมูที่ 13 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

15 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 700 4,200        1,680,000     1,680,000     1,680,000     1,680,000     1,680,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 46 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ป.ถนอมสุข) หมูที่ 13

16 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได - -    1,000        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 58 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พูลทอง)  หมูที่ 13

17 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 750 -           107,000        107,000        107,000        107,000        107,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 48 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

(จอยชารัตน) หมูที่ 13 อยางทั่วถึง บาดาล เพียงพอตอความตองการ

18 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 48 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

(จอยชารัตน) หมูที่ 13 ระบายน้ํา

19 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (สุขสมบุญ)  น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 13 ระบายน้ํา

20 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 46 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

(ป.ถนอมสุข) หมูที่13 ระบายน้ํา
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เปาหมาย งบประมาณ

21 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 290 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 45 (กล่ําอยูสุข) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 13 ระบายน้ํา

22 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 56 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

(กล่ําอยูสุข 2) หมูที่ 13 ระบายน้ํา

23 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลสุข 1) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 13 ระบายน้ํา

24 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง 1)  น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 13 ระบายน้ํา

25 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก 48 (จอยชารัตน) หมูที่ 13

26 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 13 ที่ชํารุด ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

บาดาล เพียงพอตอความตองการ

27 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก 53 (สุขสมบุญ) หมูที่ 13

ระยะทาง 900 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร
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28 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก (กล่ําอยูสุข1) หมูที่ 13

29 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 57 (เจริญสุข) หมูที่ 13

30 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         ติดตั้งระบบ ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ ซอยคลองหา ความสะดวก ปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

ตะวันตก 58 (พูลทอง)  หมูที่ 13 ในการคมนาคม จํานวน 15 จุด

31 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (ป.ถนอมสุข 2) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 13 บริโภคอยางทั่วถึง บาดาล อยางทั่วถึง

32 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 300 -           150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 57 (เจริญสุข) ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 13 บริโภคอยางทั่วถึง บาดาล อยางทั่วถึง

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 500 3,000 2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันตก 57 (เจริญสุข)

หมูที่ 13

34 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         ติดตั้งระบบ ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะฝงตะวันออก หมูที่ 13 ความสะดวก ปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

ในการคมนาคม จํานวน 30 จุด

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน 30 จุด

จํานวน  15  จุด

ระยะทาง 800 เมตร

ระบบไฟฟา  3 เฟส

ระยะทาง 900 เมตร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

35 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ - 1,000 -           1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000      จํานวนจุด ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ  ซอยคลองหาตะวันตก ความสะดวก ปลอดภัย  ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

(พูนทอง) หมูที่ 13 ในการคมนาคม  ไฟฟาสองสวาง

36 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 236,000        236,000        236,000        236,000        236,000         จํานวนจุด ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 13 ความสะดวก ปลอดภัย  ที่ติดตั้งระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ในการคมนาคม  ไฟฟาสองสวาง

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 366,000        366,000        366,000        366,000        366,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (สองพี่นอง) ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 13 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง การขนสงผลผลิตทางการ

สัญจร เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 376,000        376,000        376,000        376,000        376,000         จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (กรเที่ยงธรรม) ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

หมูที่ 13 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง การขนสงผลผลิตทางการ

สัญจร เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

ติดตั้งโคมไฟถนนโซเดียม

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด

ความดันสูง 250 วัตต

โครงอลูมิเนียม จํานวน

28 ชุด พรอมอุปกรณ

ตามแบบที่ อบต.คลองหา

กําหนด

กวาง 4 ม. ยาว 1,120 ม.

หนา 0.15 ม. ปริมาณดิน

ลูกรัง ไมนอยกวา 874 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

กวาง 4 ม. ยาว 1,150 ม.

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด

หนา 0.15 ม. ปริมาณดิน

ลูกรังไมนอยกวา 897 ลบ.ม.

ตามแบบที่ อบต.คลองหา

กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

39 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,500         9,000 5,850,000     5,850,000     5,850,000     5,850,000     5,850,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

ตะวันตก (กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 13 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง การขนสงผลผลิตทางการ

สัญจร เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

40 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 2,500       15,000 9,750,000     9,750,000     9,750,000     9,750,000     9,750,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

ตะวันออก (สุขสมบูรณ) หมูที่ 13 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง การขนสงผลผลิตทางการ

สัญจร เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

41 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,100         6,600 4,290,000     4,290,000     4,290,000     4,290,000     4,290,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  ซอยคลองหา ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับ

ตะวันตก (ป.ถนอมสุข) หมูที่ 13 เกษตร ตลอดจนการเดินทาง การขนสงผลผลิตทางการ

สัญจร เกษตร ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

42 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

 หมูที่ 13 บาดาลในการอุปโภคบริโภค  บาดาล 1 แหง ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองกา เพียงพอตอความตองการ

ระบบประปาบาดาล หมูที่ 13

จํานวน  1  แหง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ
(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

43 โครงการกอสรางอาคารเก็บครุภัณฑ เพื่อใชเปนอาคารเก็บวัสดุ 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         อาคารเก็บวัสดุ มีอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ  กองชาง

หมูที่ 13 ครุภัณฑ ขององคการบริหาร  ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชในการ

สวนตําบลคลองหา  จํานวน 1 หลัง ปฏิบัติงานใหมีความ

ปลอดภัย เปนระเบียบ

44 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีพื้นที่ทํากิจกรรม กองชาง

หมูที่ 13 ของหมูบาน  ของลานอเนก สาธารณะ

 ประสงค

45 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 400 -           500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

หมูที่ 13 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

46 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 13 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

47 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 13

48 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 13 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 13 ในการอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000      ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 13 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 13

 ที่ปรับปรุง

รวม 49 โครงการ 74,690,000   74,690,000   74,690,000   74,690,000   74,690,000   

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่

ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

ถนนสาธารณะ หมูที่ 13

  

หมูที่ 13

ตีเสนจราจร หมูที่ 13

ประปาบาดาล หมูที่ 13

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคาร 1 หลัง
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หมูที่ 14 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 50 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(เปอรเชาว) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยเริงสําราญ หมูที่ 14 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(แกวสมเด็จ) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก (อยูยืน) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก 54 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(แกวธรรม) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรังซอยคลองหาตะวันตก 60 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(สุนทรชื่น) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 61 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(พูลทอง 2) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(หกเจริญ) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     1,080,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(จัดสรร) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(เปอรเชาว) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(เปอรเชาว2) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 63 (สุขเกษม)  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเริงสําราญ  หมูที่ 14 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 50 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(เปอรเชาว) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (อยูยืน) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 54 (แกวธรรม) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 60 (สุนทรชื่น) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 61 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

21 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลทอง 2) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (หกเจริญ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     1,440,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (เปอรเชาว2) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 14 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

25 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 63 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(สุขเกษม) หมูที่ 14

26 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยเริงสําราญ มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 14

27 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 50 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(เปอรเชาว) หมูที่ 14

28 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 500 2,500        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(แกวสมเด็จ) หมูที่ 14

29 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 500 2,500        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(อยูยืน) หมูที่ 14

30 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 500 3,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก 54 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(แกวธรรม) หมูที่ 14
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

31 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 60 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(สุนทรชื่น) หมูที่ 14

32 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก 61 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่14

33 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(พูลทอง 2) หมูที่ 14

34 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(หกเจริญ) หมูที่ 14

35 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     2,880,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(จัดสรร) หมูที่ 14

36 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(เปอรเชาว 2) หมูที่ 14

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    11,520,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) 

หมูที่ 14
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

38 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได - -     500          800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก หมูบานเอื้ออาทร 5/3 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 14

39 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได - -     3,000        4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก หมูบานบานสวนรีสอรท  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

หมูที่ 14

40 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูบานเอื้ออาทร 5/3  หมูที่ 14 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

41 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 63 (สุขเกษม)  บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

42 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยเริงสําราญ  หมูที่ 14 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

43 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 50 (เปอรเชาว) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

44 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

45 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (อยูยืน) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

46 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 54 (แกวธรรม) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

47 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 60 (สุนทรชื่น) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

48 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 61 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

49 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลทอง 2) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

50 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (หกเจริญ) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

51 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

52 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (เปอรเชาว 2) บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 14 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

53 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     บอบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

บาดาลใชอุปโภคบริโภค 1 แหง ในการอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

54 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 63 (สุขเกษม) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

55 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยเริงสําราญ หมูที่ 14 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

56 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 50 (เปอรเชาว) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

57 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

58 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (อยูยืน) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

ขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 14

จํานวน 1 แหง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

59 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 54 (แกวธรรม) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

60 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 60 (สุนทรชื่น) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

61 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 61 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 14 ระบายน้ํา

62 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลทอง 2) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

63 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (หกเจริญ) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

64 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (จัดสรร) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา

65 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (เปอรเชาว2) น้ําทวมขัง ที่วางทอ

หมูที่ 14 ระบายน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

66 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 14 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

67 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

สาธารณะ หมูบานเอื้ออาทร 5/3  น้ําทวมขัง ที่ขุดลอก

หมูที่ 14

68 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

และบอพัก หมูบานเอื้ออาทร 5/3 น้ําทวมขัง ปรับปรุง

หมูที่ 14

69 โครงการปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหบอบําบัดน้ําเสีย 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        บอบําบัดน้ําเสีย บอบําบัดน้ําเสียใชงานได

หมูบานเอื้ออาทร 5/3  หมูที่ 14 ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 แหง อยางมีประสิทธิภาพ

70 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาทอประปา - 1,200 -           100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 14 ที่ชํารุด ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ

71 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000        1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 14

72 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 700,000        700,000        700,000        700,000        700,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันตก 63 (สุขเกษม) หมูที่ 14

หมูที่ 14

สาธารณะ

ขุดลอกทอระบายน้ํา

ปรับปรุงทอระบายน้ํา

และบอพัก

ปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย

ระยะทาง 1,200 เมตร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

73 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเริงสําราญ  หมูที่ 14

74 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยตะวันออก 50  หมูที่ 14

75 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยแกวสมเด็จ  หมูที่ 14

76 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยอยูยืน  หมูที่ 14

77 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยแกวธรรม  หมูที่ 14

78 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยสุนทรชื่น  หมูที่ 14

79 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยกรเที่ยงธรรม  หมูที่ 14

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 1,200 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

80 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยพูนทอง2  หมูที่ 14

81 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยหกเจริญ  หมูที่ 14

82 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช ไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยจัดสรร  หมูที่ 14

83 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 175,000        175,000        175,000        175,000        175,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเปอรเชาว 2  หมูที่ 14

84 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเปอรเชาว 1  หมูที่ 14

85 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ปรับปรุงระบบ ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 14 ที่ชํารุด ประปาบาดาล ในการอุปโภคบริโภค 

จํานวน 2 แหง เพียงพอตอความตองการ

86 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         ติดตั้งระบบ ประชาชนปลอดภัย กองชาง

ถนนสาธารณะ  หมูบานอมรทรัพย ความสะดวก ปลอดภัย ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ 14 ในการคมนาคม จํานวน 5 จุด

หมูที่ 14

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

จํานวน  5  จุด

ระยะทาง 1,000 เมตร

 ระบบประปาบาดาล 

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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87 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นดิน เพื่อปองกันการพังทลาย - 50 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน กองชาง

พรอมลานอเนกประสงค หมูที่ 14 ของดิน ของเขื่อน

88 โครงการขุดเจาะบอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวน ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 14 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค บอบาดาล ในการอุปโภคบริโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

89 โครงการลานอเนกประสงค หมูที่ 14 เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ 900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ของหมูบาน ของลาน ทํากิจกรรมสาธารณะ

อเนกประสงค

90 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 14 บาดาลในการอุปโภคบริโภค  บาดาล  1 แหง ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตอความตองการ เพียงพอตอความตองการ

91 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 2,400 -           2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนระยะทาง  ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

หมูที่ 14 น้ําทวมขัง  ที่วางทอ

 ระบายน้ํา

92 โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน เพื่อใชประกอบกิจกรรม 4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000      หลังคาคลุมลาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อเนกประสงค หมูที่ 14 สาธารณะ  อเนกประสงค ทํากิจกรรมสาธารณะ

 จํานวน 1 หลัง

93 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,200         7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ในการขนสงผลผลิตทางการ  ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ซอยคลองหาตะวันตก 61 เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(กรเที่ยงธรรม) หมูที่ 14 สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ไมนอยกวา 1,639 ตร.ม.

ระบบประปาบาดาล หมูที่ 14

หลังคาคลุมลานอเนกประสงค

หมูที่ 14

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่

 จํานวน  1  แหง

ขุดเจาะบอประปาบาดาล 

บริเวณหมูบานเอื้ออาทร

หมูที่ 14  จํานวน 1 หลัง
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94 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000         จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 14 ในการคมนาคม  ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

95 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม  หมูที่ 14

96 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000      ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 14 บาดาลใชอุปโภคบริโภค  หมูที่ 14 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง  ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

97 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000         ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 14 สะดวกในการคมนาคม  ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

 หมูที่ 14

 ที่ปรับปรุง

รวม 97 โครงการ 140,005,000 140,005,000 140,005,000 140,005,000 140,005,000 

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

หมูที่ 14

  

ตีเสนจราจร หมูที่ 14

ประปาบาดาล หมูที่ 14

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 14
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หมูที่ 15 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

(กลั่นกรอง) หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยหงษสาชัย 1 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยหงษสาชัย 2 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เปาหมาย งบประมาณ
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเริงสําราญ 2 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (กลั่นกรอง) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 285 855        84,000          84,000          84,000          84,000          84,000          จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก 82 (เริงสําราญ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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9 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 395 1,185     116,000        116,000        116,000        116,000        116,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันตก (แมบัว) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 200 800        160,000        160,000        160,000        160,000        160,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคําคง 1  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 200 800        160,000        160,000        160,000        160,000        160,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคําคง 2  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ยิ้มละมาย 2) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยสหกรณ 1 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แสงรีย) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800     960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (บอกรับ) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

17 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 238 714        70,000          70,000          70,000          70,000          70,000          จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก 77 (วงษนาค 2) มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

หมูที่ 15 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

18 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000     2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(ยิ้มละมาย 2) หมูที่ 15

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยสหกรณ 1 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 800 4,000     1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(บอกรับ) หมูที่ 15

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,300 6,500     2,600,000      2,600,000      2,600,000      2,600,000      2,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(สหกรณ-นาขวัญ) หมูที่ 15

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 500 2,000     800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

(วงษนาค 2) หมูที่ 15

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000     9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 200 1,000     1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000      1,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคําคง 1 หมูที่ 15

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 200 800        1,280,000      1,280,000      1,280,000      1,280,000      1,280,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคําคง 2  หมูที่ 15

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000     9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (ยิ้มละมาย 2) 

หมูที่ 15
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000     8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยสหกรณ 1 หมูที่ 15

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000     9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (แสงรีย) 

หมูที่ 15

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,200 6,000     9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      9,600,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (บอกรับ)

หมูที่ 15

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000     8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยคลองหาตะวันออก (วงษนาค 2) 

หมูที่ 15

31 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 60,000          60,000          60,000          60,000          60,000          ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15

32 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (แสงรีย)  หมูที่ 15

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

33 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยคลองหา ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ตะวันออก (บอกรับ)  หมูที่ 15

34 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5  ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 15 บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

35 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15 บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

36 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15 บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

37 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แสงรีย) บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 15 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

38 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (บอกรับ) บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 15 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

39 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (วงษนาค 2)  บาดาลใชอุปโภค บริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

หมูที่ 15 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

ระยะทาง 1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

40 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -        2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      2,400,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 2 หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

41 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 200 -        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคําคง 1 หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

42 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 200 -        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคําคง 2 หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

43 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (ยิ้มละมาย 2) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 15

44 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสหกรณ 1 หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

45 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (แสงรีย) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 15

46 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (บอกรับ) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 15

47 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

(สหกรณ-นาขวัญ) หมูที่ 15
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

48 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก (วงษนาค 2) น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

หมูที่ 15

49 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 15 ความสะดวก ปลอดภัย ที่ติดตั้งระบบ และทรัพยสิน

ในการคมนาคม ไฟฟาสองสวาง

50 โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กทาง เพื่อความปลอดภัย 430,000        430,000        430,000        430,000        430,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เดินเทา หมูที่ 1-15 ของผูใชเสนทางสัญจร ของสะพาน ในการใชเสนทางสัญจร

51 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ฝงตะวันตก  หมูที่ 15

52 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยเกิดแจง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 15

53 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยแมบัว  หมูที่ 15

54 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 400 1,600 320,000        320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยบอกรับ 2  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

สะพานเหล็ก จํานวน 31

สะพาน พื้นที่ไมนอยกวา

 1,351 ตร.ม.

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

หมูที่ 15

เทพื้น คสล. ทางเชื่อมและพื้น
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

55 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยบอกรับ 2  หมูที่ 15

56 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยบอกรับ 2  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค ที่วางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

57 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 15 ที่ชํารุด บาดาล ในการอุปโภคบริโภค 

จํานวน 2 แหง เพียงพอตอความตองการ

58 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยเริงสําราญ 2 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

59 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยเริงสําราญ 2  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

60 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเริงสําราญ 2  หมูที่ 15

61 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยหงษสาชัย 2 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

62 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระบบประปาบาดาล 

หมูที่ 15
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

63 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15

64 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

65 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยหงษสาชัย 1 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

66 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยหงษสาชัย 1  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

67 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15

68 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยหงษสาชัย 2  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

69 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยสุขเจริญ หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

70 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสุขเจริญ  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

71 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยคําคง หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

72 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคําคง  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

73 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยคําคง  หมูที่ 15

74 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยคําคง  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

75 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

76 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15

77 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 2  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

78 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยบอกรับ 2 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

79 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยบอกรับ 2  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

80 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยสวนเกษตร  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

81 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสวนเกษตร  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

82 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยสวนเกษตร  หมูที่ 15

83 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยสวนเกษตร  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

84 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยสนามบอล  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

85 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสนามบอล  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

86 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยสนามบอล  หมูที่ 15

87 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยสนามบอล  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

88 โครงการวางทอประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 2,000 -        700,000        700,000        700,000        700,000        700,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

เลียบคลองระบายน้ําที่ 5  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

89 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต  ซอยเกาะโพธิ์ 1 หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

90 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 1  หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

91 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยเกาะโพธิ์ 1  หมูที่ 15

92 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 1  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

93  โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800 960,000        960,000        960,000        960,000        960,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนทีไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเกาะโพธิ์ 1  หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

94 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000 2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยราชาไฟเบอร หมูที่ 15 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

95 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -        2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000      จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยราชาไฟเบอร  หมูที่  15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

96 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยราชาไฟเบอร  หมูที่  15

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

97 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -        350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ซอยราชาไฟเบอร  หมูที่  15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

98 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -        360,000        360,000        360,000        360,000        360,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยรวมใจ  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

99 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ซอยหงษสาชัย 1 หมูที่ 15 เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

100 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ซอยบอกรับ 2  หมูที่ 15 เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

101 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 1,200 7,200 10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    10,800,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ซอยวงคนาค 2 หมูที่ 15 เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

102 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,200 -        1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      จํานวนระยะทาง  ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยเกิดแจง หมูที่ 15 น้ําทวมขัง ที่วางทอระบายน้ํา

103 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 4 1,000 4,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเริงสําราญ 1 หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

104 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 137,000        137,000        137,000        137,000        137,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยหงษสาชัย  หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด

 3 ม. ยาว 560 ม. หนา 0.15 ม

ปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา

328 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.

คลองหา กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

105 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 260,000        260,000        260,000        260,000        260,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

 ซอยเกาะโพธิ์ 1 หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ  3 ม. ยาว 1,070 ม. หนา ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

106 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 135,000        135,000        135,000        135,000        135,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยบอกรับ 2 หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ  3 ม. ยาว 540 ม. หนา ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

107 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 4 600 2,400 360,000        360,000        360,000        360,000        360,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยวงคนาค 1 หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

 ตามแบบ อบต.คลองหา

 กําหนด

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด



 0.15 ม.ปริมาณดินลูกรัง

 0.15 ม.ปริมาณดินลูกรัง

 ไมนอยกวา 316 ลบ.ม.

 ไมนอยกวา 626 ลบ.ม.

 ตามแบบ อบต.คลองหา

 กําหนด

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

108 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 4 250 1,000 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคลองหาตะวันออก ในการขนสงผลผลิตทางการ บาดาล 1 แหง ในการอุปโภคบริโภค 

(สหกรณ-นาขวัญ) หมูที่ 15 เกษตรตลอดจนการเดินทาง เพียงพอตอความตองการ

สัญจร

109 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยสหกรณ-นาขวัญ หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ  3 ม. ยาว 300 ม. หนา ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

110 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 4 1,000 4,000 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยแมสํารวย หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

111 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 4 500 2,000 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอย ส.ไฟเบอร  หมูที่ 15 ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ลงลูกรังพรอมบดอัด ขนาด



 0.15 ม.ปริมาณดินลูกรัง

 ไมนอยกวา 176 ลบ.ม.

 ตามแบบ อบต.คลองหา

 กําหนด

242



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2,566       2,567       2,568       2,569       2,570       ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

112 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 15 ในการคมนาคม ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

113 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 15 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม หมูที่ 15

114 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 15 บาดาลใชอุปโภคบริโภค หมูที่ 15 ในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 15 สะดวกในการคมนาคม ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

หมูที่ 15

ที่ปรับปรุง

รวม 115 โครงการ 191,062,000 191,062,000 191,062,000 191,062,000 191,062,000 

ตีเสนจราจร หมูที่ 15

ประปาบาดาล หมูที่ 15

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 15

  

หมูที่ 15

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ
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หมูที่ 16 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 300 1,200        180,000        180,000        180,000        180,000        180,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยธงทอง  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 300 1,500        225,000        225,000        225,000        225,000        225,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยอุทยานิล  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 400 1,600        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยโตดี  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ลูกรัง ซอยปฏิรูป  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยปฏิรูป 2 หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 300 1,200        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยธงทอง หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 300 1,200        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 300 1,200        240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยอุทยานิล  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 1,000 5,000        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยโตดี  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 255 1,275        220,000        220,000        220,000        220,000        220,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยปลายนา  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 200 1,000        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเข็มทอง  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

13 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 3 530 1,590        318,000        318,000        318,000        318,000        318,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยเจริญทรัพย  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 410 1,640        230,000        230,000        230,000        230,000        230,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยปฏิรูป หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 800 3,200        640,000        640,000        640,000        640,000        640,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยปฏิรูป 2  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

16 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 ซาย หมูที่ 16

17 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 6 ซาย  หมูที่ 16

18 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,800 10,800      4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 16

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 250 1,250        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยธงทอง  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 250 1,250        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยฉัตรเงิน หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร
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(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 300 1,500        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยโตดี  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 800 4,800        1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     1,920,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยปลายนา  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

23 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 120 600          240,000        240,000        240,000        240,000        240,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยเข็มทอง  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

24 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 800 4,000        1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยเจริญทรัพย  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

25 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,000 4,000        1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ซอยปฏิรูป 2 หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

26 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,800 10,800      4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     4,320,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ที่ 5 หมูที่ 16

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 250 1,250        2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยธงทอง  หมูที่ 16

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 250 1,250        2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 5 500 2,500        4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยโตดี  หมูที่ 16
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30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     9,600,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ซอยปลายนา  หมูที่ 16

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย 

หมูที่ 16

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

หมูที่ 16

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,800 10,800      7,560,000     7,560,000     7,560,000     7,560,000     7,560,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา  มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 

หมูที่ 16

34 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยธงทอง หมูที่ 16

35 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

36 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยอุทยานิล  หมูที่ 16

37 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยโตดี หมูที่ 16 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

38 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 16

39 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยปฎิรูป 1 ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 16

40 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยปฎิรูป 2  ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

หมูที่ 16

41 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 400 -           140,000        140,000        140,000        140,000        140,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยธงทอง  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

42 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 250 -           87,500         87,500         87,500         87,500         87,500         จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

43 โครงการวางทอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 450 -           107,000        107,000        107,000        107,000        107,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยอุทยานิล 1  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

44 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 300 -           105,000        105,000        105,000        105,000        105,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยโตดี  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

45 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,200 -           420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 16 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

46 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยปลายนา  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

47 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยปฎิรูป 1 หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

48 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยปฎิรูป 2  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

49 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,060 -           377,000        377,000        377,000        377,000        377,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ถนนเลียบคลองระพีพัฒน  หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

50 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย  บาดาลใชอุปโภคบริโภค ที่วางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

หมูที่ 16 อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

51 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 136 -           47,000         47,000         47,000         47,000         47,000         จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

อยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

52 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 300 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยธงทอง  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

53 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 300 -           600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยฉัตรเงิน  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

54 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยโตดี  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

55 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยปลายนา  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

56 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา - 1,000 -           2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยปฏิรูป 2  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

57 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         จํานวนจุด ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 16 ความสะดวก ปลอดภัย สองสวาง  หมูที่ 16 ที่ติดตั้ง และทรัพยสิน

ในการสัญจร ระบบไฟฟา

58 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        จํานวนศาลา ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 16 ของหมูบาน อเนกประสงค ในการรวมกิจกรรมสาธารณะ

59 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนจุด ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 16 ในการคมนาคม ที่ติดตั้งปาย ในการคมนาคม

60 โครงการตีเสนจราจรชะลอความเร็ว เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนพื้นที่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 16 และเตรียมลดความเร็ว ของเสนจราจร

61 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4 1,200 4,800        720,000        720,000        720,000        720,000        720,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

โดยการลงดินลูกรัง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ซอยสหกรณนาขวัญ  หมูที่ 16 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

62 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สัญญาไฟจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

บริเวณทางแยกคลองระพีพัฒน และเตรียมลดความเร็ว จํานวน  1  จุด

หมูที่ 16

63 โครงการขุดเจาะบอประปาบาดาล  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        บอประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 16 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค บาดาล ในการอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง จํานวน 1 แหง เพียงพอตอความตองการ

64 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  เพื่อแกไขปญหาระบบประปา 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ระบบประปา ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 16 ที่ชํารุด บาดาล ในการอุปโภคบริโภค

จํานวน 1 แหง เพียงพอตอความตองการ

หมูที่ 16

สัญญานไฟจราจร

ศาลาอเนกประสงค

หมูที่ 16

ติดตั้งปายชื่อ 

เสนจราจรชะลอความเร็ว

ซอยสาธารณะ หมูที่ 16

ติดตั้งระบบไฟฟา

 ขุดเจาะบอประปาบาดาล 

หมูที่ 16

 ระบบประปาบาดาล 

หมูที่ 16
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

65 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง  ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 16

66 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยสหกรณ-นาขวัญ  หมูที่ 16

67 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 16

68 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,000 -           350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาที่ได กองชาง

ถนนสาธารณะ  หมูที่ 16 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา มาตรฐานใชอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง อยางทั่วถึง

69 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองชาง

อําเภอคลองหลวง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช มีไฟฟาใช ที่ดีขึ้น

ซอยปลายนา  หมูที่ 16

70 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,000 6,000        900,000        900,000        900,000        900,000        900,000        จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ซอยปลายนา  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกในการเดินทาง

71 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6 1,200 7,200        5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     5,040,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยอุทยานิล  หมูที่ 16 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน ในการใชเสนทางสัญจร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

กวาง ยาว พื้นที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) รับผิดชอบ

(ม.) (ม.) (ตร.ม.) หลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ

72 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา 420,000        420,000        420,000        420,000        420,000        จํานวนระยะทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยคําคง 2  หมูที่ 16 น้ําทวมขัง ที่วางทอ

ระบายน้ํา

73 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 1,400 -           490,000        490,000        490,000        490,000        490,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยสหกรณ-นาขวัญ  หมูที่ 15-16 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใช 6 8,500 51,000 51,000,000    51,000,000    51,000,000    51,000,000    51,000,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ํา ในการขนสงผลผลิตทางการ ของถนน ใชในการคมนาคมเกี่ยวกับการ

ที่ 5 หมูที่ 16 เกษตรตลอดจนการเดินทาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สัญจร ตลอดจนการเดินทางสัญจร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

75 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา - 85 -           430,000        430,000        430,000        430,000        430,000        จํานวนระยะทาง ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

ซอยคําคง 2 หมูที่ 16 ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค การวางทอประปา ในการอุปโภคบริโภค

บริโภคอยางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการ

76 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 41,250,000    41,250,000    41,250,000    41,250,000    41,250,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบคลอง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม 

สงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 4 - 16 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 65,625,000    65,625,000    65,625,000    65,625,000    65,625,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม 

ที่ 6 ซาย หมูที่ 1 - 16 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด dia 1.0 ม. ความยาว

รวม 84 ม. ตามแบบ อบต.

คลองหา กําหนด

กวาง 6.00 ม.ยาว 15,000 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม.

กวาง 5.00 ม.ยาว 17,500 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 87,500 ตร.ม.
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เปาหมาย งบประมาณ

78 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 48,125,000    48,125,000    48,125,000    48,125,000    48,125,000    จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบคลอง มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม 

สงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 1 - 16 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

79 โครงการติดตั้งปายเครื่องหมายจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวน ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม เครื่องหมาย

ปายแนะนํา) ติดตั้งภายใน จราจร

พื้นที่ ต.คลองหา หมูที่ 1-16

80 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     สัญญาณไฟ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

หมูที่ 16 ปลอดภัยในการคมนาคม จราจร

จํานวน 1 แหง

81 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวก 600,000        600,000        600,000        600,000        600,000        จํานวนปายชื่อ ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

หมูที่ 16 ในการคมนาคม ซอยสาธารณะ ในการคมนาคม

82 โครงการตีเสนจราจร หมูที่ 16 เพื่อใหประชาชนมีความ 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        เสนจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง

ปลอดภัยในการคมนาคม หมูที่ 16

83 โครงการขยายเขตประปาบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ประปาบาดาล ประชาชนมีน้ําประปาบาดาล กองชาง

หมูที่ 16 บาดาลใชอุปโภคบริโภค หมูที่ 16 ในการอุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง ที่ขยายเขต เพียงพอตอความตองการ

84 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีความ 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        ถนนลูกรัง ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ถนนสาธารณะ หมูที่ 16 สะดวกในการคมนาคม ถนนสาธารณะ  ปลอดภัยในการคมนาคม

หมูที่ 16

ที่ปรับปรุง

รวม 84 โครงการ 300,346,500 300,346,500 300,346,500 300,346,500 300,346,500 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

หมูที่ 16 จํานวน 1 แหง

ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ

ถนนสาธารณะ หมูที่ 16

  

หมูที่ 16

ตีเสนจราจร หมูที่ 16

ประปาบาดาล หมูที่ 16

ปรับปรุงถนนลูกรัง

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 87,500 ตร.ม.

กวาง 5.00 ม.ยาว 17,500 ม.

(ปายบังคับ/ปายเตือน/

เครื่องหมายจราจร

256



  
 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย (อัคคีภัย)

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในมาตรการปองกัน

และบรรเทาเหตุสาธารณภัย

ในพื้นที่ และเยียวยา

ผูประสบภัยไดทันทวงที

16 หมูบาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      ผูประสบเหตุไดรับ

การชวยเหลือรอยละ

 80 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับการปองกัน

และชวยเหลือไดอยาง

ทันทวงที

สํานักปลัด อบต.

2 โครงการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย (วาตภัย)

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในมาตรการปองกัน

และบรรเทาเหตุสาธารณภัย

ในพื้นที่ และเยียวยา

ผูประสบภัยไดทันทวงที

16 หมูบาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      ผูประสบเหตุไดรับ

การชวยเหลือรอยละ

 100 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับการปองกัน

และชวยเหลือไดอยาง

ทันทวงที

สํานักปลัด อบต.

3 โครงการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย (อุทกภัย)

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในมาตรการปองกัน

และบรรเทาเหตุสาธารณภัย

ในพื้นที่ และเยียวยา

ผูประสบภัยไดทันทวงที

16 หมูบาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      ผูประสบเหตุไดรับ

การชวยเหลือรอยละ

 100 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับการปองกัน

และชวยเหลือไดอยาง

ทันทวงที

สํานักปลัด อบต.

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

      ตัวชี้วัด     

(KPI)

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปองกันและบรรเทา     

สาธารณภัย (น้ําทวมขัง)

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมในมาตรการปองกัน

และบรรเทาเหตุสาธารณภัย

ในพื้นที่ และเยียวยา

ป ั ไ  ั  ี

16 หมูบาน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000      ผูประสบเหตุไดรับ

การชวยเหลือรอยละ

 100 ขึ้นไป

ประชาชนไดรับการปองกัน

และชวยเหลือไดอยาง

ทันทวงที

สํานักปลัด อบต.

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพ    

อปพร.

เพื่อพัฒนาความรู 

ความสามารถของ อปพร. ใน

การปฏิบัติงานใหมี

ป ิ ิ

ฝกอบรม อปพร. ปละ 1 รุน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     อปพร. รอยละ 80 

ขึ้นไป ของกําลังพล

ไดรับการฝกอบรม

อปพร.  มีความรู ทักษะ 

เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด อบต.

6 โครงการฝกอบรมและซักซอม

แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย

แบบบูรณาการ

เพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมี

ความรูเรื่องการปองกันและ

เตรียมความพรอมการเผชิญ

เหตุเพลิงไหม แบบบูรณาการ

ฝกอบรมใหกับประชาชนทุก

ชวงวัยในสถานที่ราชการ / 

วัด/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียน

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     กลุมเปาหมายไดรับ

การฝกอบรม อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิต รางกายและทรัพยสิน

สํานักปลัด อบต.

7 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ

ความเขมแข็งใหแกองคการ

บริหาร    สวนตําบลคลองหา

  ใหมีบุคลากร ที่สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ  เจา

พนักงานในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

จิตอาสาภัยพิบัติ  ของ

องคการบริหารสวนตําบล

คลองหา  จํานวน 50 คน / 

รุน

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายผาน

เกณฑการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรม

สามารถปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจาพนักงานในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพื้นที่เกิดเหตุไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว เปนระบบ 

และมีมาตรฐานเดียวกัน

สํานักปลัด อบต.

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ศูนยจิตอาสา)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
      ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการรักษาความสงบภายใน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย

ในตําบล ตรวจตรา ใน

หมูบานชุมชน

16 หมูบาน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      คดีอาชญากรรม

และคดียาเสพติด

ลดลง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิต รางกายและทรัพยสิน

สํานักปลัด อบต.

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการบริหารและบังคับการเทศกิจ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
      ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

จุดบริการประชาชน 1 แหง 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       ตั้งจุดบริการ

ประชาชน อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทาง

การจราจรลดลง

สํานักปลัด อบต.

รวม 9  โครงการ - - 4,160,000  4,160,000  4,160,000  4,160,000  4,160,000  - - -

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการรณรงคเพื่อใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหต)ุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
      ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จํานวนกิจกรรม ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก กองสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี คนพิการ เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส สตรีผูดอยโอกาส มีรายได

ผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาส เสริมขวยสนับสนุนครอบครัว

2 โครงการเยี่ยมบานตา-ยาย เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1 กิจกรรม ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตรี กองสวัสดิการสังคม

ผูพิการ ผูดอยโอกาส แกผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก ผูดอยโอกาสในตําบล ผูดอยโอกาส มีกําลังใจใน

สตรี ผูดอยโอกาส คลองหา การดําเนินชีวิต

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรม ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป  500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     1 กิจกรรม ผูสูงอายุและประชาชน กองสวัสดิการสังคม

และศึกษาดูงานผูสูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ประชาชนในตําบลคลองหา มีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น

4 โครงการสํารวจขอมูล เพื่อนําขอมูลในการวางแผน ผูสูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ขอมูลผูประสบ ผูสูงอายุ คนพิการ  เด็ก สตรี กองสวัสดิการสังคม

ผูประสบปญหาทางสังคม ใหความชวยเหลือตอไป ผูดอยโอกาสที่ประสบปญหา ปญหาทางสังคม ผูดอยโอกาส ไดรับความ

สังคม ชวยเหลือจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)

   แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม (การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส และผูปวยที่ยากไร)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
      ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จํานวนกิจกรรม ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี กองสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี ผูดอยโอกาสในตําบลคลองหา ผูดอยโอกาส  มีคุณภาพ

ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ชีวิตที่ดีขึ้น

6 โครงการปรับสภาพแวดลอม เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จํานวนผูไดรับ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอย กองสวัสดิการสังคม

ที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ ที่อยูอาศัย สิ่งอํานวย ผูดอยโอกาสในตําบลคลองหา ความชวยเหลือ โอกาส มีที่อยูอาศัย

คนพิการ ผูดอยโอกาส ความสะดวกใหนาอยู และสิ่งอํานวยความสะดวก

และปลอดภัย ที่มั่นคงปลอดภัยขึ้น

7 โครงการอาสาสมัคร เพื่อเปนการเตรียม ผูดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        1 กิจกรรม ผูสูงอายุและผูพิการ กองสวัสดิการสังคม

ดูแลผูสูงอายุและผูพิการ ความพรอมและรองรับ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ไดรับการดูแลที่ถูกตอง

การเปนสังคมผูสูงอายุ ที่บาน(อผส.) มีคุณภาพชีวิตที่ดี

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก เพื่อสงเสริมกิจกรรมของเด็ก เด็กและเยาวชนในตําบล 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       จํานวนกิจกรรม เด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรม กองสวัสดิการสังคม

และเยาวชนตําบลคลองหา และเยาวชน คลองหา รวมกัน ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

9 โครงการใหความชวยเหลือ เพื่อใหความชวยเหลือ ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จํานวนผูไดรับ ประชาชนที่ไดรับคววามเดือน กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนดานการสงเสริม ประชาชนดานการสงเสริม ประชาชน ที่ไดรับความ ความชวยเหลือ รอนไดรับการชวยเหลือเขาถึง

คุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเหลือตนเองไดในการ ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต

ดํารงชีพ ไดอยางปกติสุขในสังคม

รวม 9  โครงการ - - 1,310,000  1,310,000  1,310,000  1,310,000  1,310,000  - - -

   แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม (ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
      ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แนวทางการพัฒนา  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม (การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชน)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพการ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัย ประชาชนในพื้นที่ 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนกลุม ประชาชนไดออก กองสาธารณสุข

ออกกําลังกายในกลุมวัยตางๆ มีการรวมกลุมเพื่อทํา ตําบลคลองหา ที่ออกกําลังกาย กําลังกาย ตามรูปแบบ และสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่เหมาะสม ใชเวลา ที่เหมาะสมกับวัย

วางใหเปนประโยชน

2 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่ หมูที่ 1 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 1 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

3 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 2 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 2 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

4 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 3 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 3 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

   แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)

263



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการปรับปรุงลานสุขภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

พรอมเครื่องออกกําลังกาย เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 5 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

หมูที่ 5 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

6 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 6 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 6 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

7 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 8 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 8 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

8 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 9 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 9 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

9 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนสามารถเขาถึง กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 12 การออกกําลังกายไดทั่วถึง และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 12 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ทุกสภาพอากาศ

10 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนไดออก กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 14 กําลังกาย ตามรูปแบบ และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 14 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ที่เหมาะสมกับวัย

11 โครงการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสามารถ ลานสุขภาพ/ลานกีฬา 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        1 แหง ประชาชนไดออก กองสาธารณสุข

ลานสุขภาพ/ลานกีฬา พรอม เขาถึงการออกกําลังกาย ในพื้นที่  หมูที่ 16 กําลังกาย ตามรูปแบบ และสิ่งแวดลอม

เครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 16 เพิ่มขึ้น ต.คลองหา ที่เหมาะสมกับวัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการฝกอบรมและพัฒนา 1. เพื่อใหมีแกนนําสุขภาพ แกนนําสุขภาพประจํา 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนแกนนํา 1. มีแกนนําสุขภาพ กองสาธารณสุข

ศักยภาพแกนนําสุขภาพ ประจําครอบครัว (กสค.) ครอบครัว (กสค.) สุขภาพประจํา ประจําครอบครัว (กสค.) และสิ่งแวดลอม

ประจําครอบครัว 2. เพื่อใหประชาชน ครอบครัว ที่สามารถดูแลสุขภาพ

ในครอบครัวไดมีสวนรวม (กสค.) ของสมาชิกในครอบครัว

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตนเองได 

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 2. แกนนําครอบครัว

ประชาชนในแตละพื้นที่ มีสวนรวมในการดูแล

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สุขภาพและและสามารถ

นําปญหาสุขภาพมาจัดทํา

เปนโครงการแกไขปญหา

สุขภาพในชุมชนตนเองได

13 โครงการสงเสริมสุขภาพ 1. เพื่อใหประชาชน ประชาชนและพนักงาน 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวน 1.ประชาชนและพนักงาน กองสาธารณสุข

ดวยการออกกําลังกาย และพนักงานในตําบล ตําบลคลองหา ผูเขารวม ในตําบลคลองหา และสิ่งแวดลอม

คลองหามีกิจกรรมการ กิจกรรม มีกิจกรรมการออก

ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง กําลังกายอยางตอเนื่อง

2. เพื่อใหประชาชน 2.ประชาชนและพนักงาน

และพนักงานในตําบล ในตําบลคลองหามีการ

คลองหา มีการรวมกลุมกัน รวมกลุมกันและทํา

และทํากิจกรรมและสามารถ กิจกรรมและสามารถดูแล

ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันได สุขภาพซึ่งกันและกันได
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการคัดกรองมะเร็งเตานม 1. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชากรหญิง 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนประชากร 1. ประชาชนกลุมเสี่ยง กองสาธารณสุข

และมะเร็งปากมดลูก ปากมดลูกและมะเร็งเตานม อายุ 30-60 ป, หญิงที่ไดรับการ ไดรับการตรวจคัดกรอง และสิ่งแวดลอม

ในประชากรหญิงกลุมเสี่ยง อายุ 30-70 ป, ตรวจ,ประชากร มะเร็งปากมดลูก

2. เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมาย รอยละ 100 ของ ที่มีผลการตรวจ และมะเร็งเตานม

ตรวจมะเร็งเตานมได ประชากรกลุมเปาหมาย ผิดปกติไดรับการ 2. ผูที่มีผลตรวจคัดกรอง

ดวยตนเอง รักษา ผิดปกติไดรับการรักษา

3. ผูที่มีผลการตรวจคัดกรอง ที่มีผลการตรวจผิดปกติ ทุกราย

ผิดปกติไดรับการรักษาทุกราย ไดรับการสงตอ

15 โครงการคัดกรองความเสี่ยง 1. เพื่อใหเกษตรกรเกิดความรู เกษตรกรที่ใชสาร 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        1. ผูเขารวม 1. ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุข

จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และนําไปสูการปรับเปลี่ยน เคมีกําจัดศัตรูพืช โครงการมีความรู ลดอัตราการเจ็บปวยจาก และสิ่งแวดลอม

ของเกษตรกร พฤติกรรมสุขภาพแบบมี หมูที่ 1 - 9 เพิ่มขึ้นรอยละ 80 การใชสารเคมีกําจัด

สวนรวมในการดูแลสุขภาพ ตําบลคลองหา 2. ผูเขารวม ศัตรูพืช

ตนเองที่ถูกตอง โครงการที่ตรวจ 2. เกษตรกรกลุมเสี่ยง

2. เพื่อตรวจหาระดับปริมาณ พบความเสี่ยง มีระดับสารเคมีตกคาง

สารเคมีตกคางในเลือด และไมปลอดภัย ในเกณฑปกติ

ของเกษตรกรที่มีผลตอ มีการปรับเปลี่ยน และปลอดภัย

สุขภาพ พฤติกรรมเกี่ยว 3. เกษตรกรกลุมเสี่ยง

3. เพื่อเฝาระวังภาวะสุขภาพ กับการใชสาร มีพฤติกรรมการใช

เกษตรกร เคมีไดดีขึ้น สารเคมีที่ถูกตอง

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (การใหบริการสาธารณสุข)
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16 โครงการปองกันผลกระทบ 1. เพื่อปองกันไมให กลุมเสี่ยง 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนกลุมเสี่ยง 1. ประชาชนไมไดรับผล กองสาธารณสุข

จากฝุนพิษ PM 2.5 ประชาชนไดรับผลกระทบ ที่เขารวมโครงการ กระทบจากฝุนพิษ และสิ่งแวดลอม

จากฝุนพิษ PM 2.5 PM 2.5 

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู 2. ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการปองกัน ความเขาใจในการปองกัน

ตนเองจากฝุนพิษ PM 2.5 ตนเองจากฝุนพิษ PM 2.5 

ที่ถูกวิธีและเหมาะสม ที่ถูกวิธีและเหมาะสม

3 .เพื่อกระตุนและปลุกจิต 3. ประชาชนเกิดความ

สํานึกใหประชาชนเกิดความ ตระหนักและเห็นความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญ สําคัญของการปองกัน

ของการปองกันตนเองจาก ตนเองจากฝุนพิษ 

ฝุนพิษ PM2.5 PM 2.5 

17  เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน กองทุนหลักประกัน 600,000       600,000        600,000        600,000        600,000        สนับสนุน ประชาชนในตําบล กองสาธารณสุข

สุขภาพทองถิ่น สรางเสริมสุขภาพการ สุขภาพตําบลคลองหา งบประมาณ คลองหามีหลักประกัน และสิ่งแวดลอม

ปองกันโรคการฟนฟู สุขภาพ สามารถเขาถึง

สมรรถภาพและการรักษา ระบบบริการตามกรอบ

พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก การดําเนินงานที่กําหนด

18 โครงการใหความรูและรณรงค เพื่อใหความรูและรณรงค ประชาชนและเยาวชน 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         จํานวนผูเขารับ ประชาชนและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปองกันโรคเอดส ปองกันโรคเอดสซึ่งจะนํา ในตําบลคลองหา การอบรม ในตําบลคลองหามีความรู และสิ่งแวดลอม

ไปสูการลดอัตราการติดเชื้อ ความเขาใจลดอัตรา

แกประชาชนในเขตพื้นที่ การติดเชื้อเอดส

ตําบลคลองหา

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (ปองกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดตอโรคระบาด ฯลฯ)
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19 โครงการสัตวปลอดโรค 1. เพื่อปองกันการเกิดโรค สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 200,000       200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวนสัตว สุนัข แมวและสัตวนําโรค กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เปน ในพื้นที่ตําบลคลองหา ที่ไดรับการฉีด อื่นๆ ไดรับวัคซีนปองกัน และสิ่งแวดลอม

ตามพระปณิธานศาสตราจารย พาหะนําโรคพิษสุนัขบา วัคซีนและทําหมัน โรคพิษสุนัขบาและทําการ

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 2. เพื่อควบคุมจํานวนสุนัข คุมกําเนิด ครอบคลุมพื้นที่

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ และแมวซึ่งเปนพาหะนําโรค เปาหมาย

อัครราชกุมารี กรมพระศรี ที่สําคัญของโรคพิษสุนัขบา

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารีฯ ใหอยูในจํานวนที่พอเหมาะ 

3. ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรค

พิษสุนัขบา

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อใหความรูความเขาใจ บุคลากรในสังกัด อบต. 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        รอยละ 80 1. มีทีมวิทยากรหรือทีม กองสาธารณสุข

ใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อ แกบุคลากรในสังกัด อบต. คลองหา , ผูนําหมูบาน ของกลุมเปาหมาย ครู ก. จากโครงการอบรม และสิ่งแวดลอม

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลองหา ผูนําหมูบาน (กํานัน กํานัน ผูใหญบาน , ผูนํา มีความรูและทักษะ เชิงปฏิบัติการใหความรู

และการจัดทําหนากากอนามัย และผูใหญบาน) และผูนํา ชุมชน , อสม. , กลุมสตรี ในการจัดทํา ในการปองกันโรคติดเชื้อ

เพื่อการปองกันตนเอง ชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ จิตอาสา , และประชาชน หนากากอนามัย ไวรัสโคโรนา 2019 

(อาสาสมัครสาธารณสุข ที่สนใจ ไวใชเอง (COVID-19) และการ

ประจําหมูบาน (อสม.)) กลุม ในครัวเรือน จัดทําหนากากอนามัย

สตรีจิตอาสา และประชาชน  และสามารถ เพื่อการปองกันตนเอง

ที่สนใจ เพื่อสรางทีมวิทยากร ถายทอดองค 2. ทีมวิทยากรหรือทีม

หรือทีมครู ก ความรูได ครู ก. มีความรูและทักษะ

2. เพื่อใหทีมวิทยากรหรือทีม ในการจัดทําหนากาก

ครู ก.เผยแพรการจัดทํา อนามัยไวใชเอง

หนากากอนามัยในพื้นที่ ในครัวเรือนและสามารถ

อบต.คลองหา ถายทอดองคความรู

แกผูอื่นได
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3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 3. ประชาชนเกิดความ

ใหประชาชนสามารถ ตระหนักและสามารถ

ปองกันโรคระบาดดวยตนเอง ปองกันโรคระบาดโดยเริ่ม

4. เพื่อลดภาระคาใชจาย จากตนเอง

ของราชการใหแกประชาชน 4. เพื่อกระตุนให

ในการเฝาระวังและปองกัน ประชาชนในพื้นที่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตระหนักถึงความสําคัญ

2019 (COVID-19) และรวมปองกันโรค

5. เพื่อสรางความตระหนัก ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แกประชาชนในการเฝาระวัง (COVID-19)

และปองกันโรคติดเชื้อไวรัส 5. เกิดการประสานงาน

โคโรนา2019 และความรวมมือที่ดี

ตอกันในหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

21 โครงการเฝาระวังปองกัน 1. เพื่อใหความรู คําแนะนํา 1. เด็กนักเรียนในศูนย 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวนสถานที่ 1. ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส การดูแลเฝาระวังปองกัน พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ที่ไดรับการ ในการดูแลตนเอง และสิ่งแวดลอม

โคโรนา 2019 (COVID-19) ตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส จํานวน 3 แหง สนับสนุน สามารถปองกันตนเอง

โคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เด็กนักเรียนในโรงเรียน ทรัพยากรฯ จากโรคติดตอได

ใหกับประชาชนในพื้นที่ ที่ตั้งอยูในพื้นที่ตําบล 2. ประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อใหมีทรัพยากร คลองหา จํานวน 5 แหง องคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณพอเพียงตอการ 3. รพ.สต.ในพื้นที่ คลองหา ไดการปองกัน

สนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งสองแหง การติดเชื้อจากโรคติดตอ

เฝาระวัง สอบสวน 4. ที่ทําการ อบต.คลองหา 3. การดําเนินงานตอบโต

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 5. สถานที่เปนแหลง ภาวะฉุกเฉินทาง

โคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชน เชน วัด สถานที่ สาธารณสุขเปนระบบ 

ราชการ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
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22 โครงการเฝาระวัง ปองกัน 1. เพื่อเปนการเฝาระวัง บุคลากรในสังกัด อบต. 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     รอยละ 80 สามารถควบคุมไมใหเกิด กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา ปองกันและควมคุบโรค คลองหา , ผูนําหมูบาน ของกลุมเปาหมาย การแพรระบาดของโรค และสิ่งแวดลอม

และโรคระบาดที่พบบอย อุบัติใหม อุบัติซ้ําและโรค กํานัน ผูใหญบาน , ผูนํา มีความรู ติดตอ อุบัติใหม อุบัติซ้ํา

ระบาดที่พบบอย  ชุมชน , อสม. , กลุมสตรี ความเขาใจ และโรคระบาดที่พบบอย

2. เพื่อใหกลุมเปาหมาย จิตอาสา ,และประชาชน เกี่ยวกับโรค ในพื้นที่ตําบลคลองหา

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ที่สนใจ อุบัติใหม อุบัติซ้ํา

โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา และโรคระบาด

และโรคระบาดที่พบบอย ที่พบบอย

3. เพื่อควบคุมไมใหเกิดการ

แพรระบาดของโรคติดตอ

อุบัติใหม อุบัติซ้ําและโรค

ระบาดที่พบบอยในพื้นที่

23 โครงการปองกันและควบคุม 1. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุ 16 หมูบาน 250,000       250,000        250,000        250,000        250,000        จํานวนหมูบาน 1. ไดมีการดูแลควบคุม กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก ลูกน้ํายุงลายและยุงลาย ที่ไดรับการปองกัน และปองกันการเกิดโรค และสิ่งแวดลอม

ตัวแกดวยความรวมมือ และควบคุมโรค ไขเลือดออกอยางยั่งยืน

ของประชาชนในชุมชน 2. ประชาชนในตําบล

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน คลองหาเกิดความ

มีความรู ความเขาใจ ตระหนักในการกําจัด

และตระหนักในการปองกัน ลูกน้ํายุงลาย 

การเกิดโรคไขเลือดออก  3. บริเวณบานเรือน

โดยรอบในตําบลคลองหา

มีการรักษาความสะอาด

เพิ่มขึ้น

270



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

4. พื้นที่เสี่ยงไดรับการพน

หมอกควันและพื้นที่ทั่วไป

ในตําบลคลองหาไดรับ

การพนหมอกควัน

5. ประชาชนไดมีความรู

เกี่ยวกับการปองกันการ

เกิดโรคไขเลือดออก

อยางตอเนื่อง

6. จํานวนผูปวยดวยโรค

ไขเลือดออกในพื้นที่ลดลง

7. เกิดภาคีเครือขาย

ไดแก บาน ชุมชน

และสถานศึกษา ในการ

ปองกันการเกิดโรคไข

เลือดออก

24 โครงการรณรงคปองกัน 1.เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง เด็กนักเรียนและเยาวชน 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนเด็ก 1. เยาวชนไดมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคเอดส โรคเอดสไมใหเกิดการ ในตําบลคลองหา นักเรียน และรวมรณรงคตอตาน และสิ่งแวดลอม

เจ็บปวยและลดภาวะเสี่ยง และเยาวชน โรคเอดส

ตอการเกิดโรค ในตําบลคลองหา 2. เยาวชนรูจักปองกัน

2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนไดมี ที่เขารวมโครงการ ตนเองจากโรคเอสดได

จิตสํานึกและรวมรณรงค

ตอตานโรคเอดส

3. เพื่อใหเยาวชนรูจักปองกัน

ตนเองจากโรคเอสดได
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25 ศูนยพักคอยผูปวยโควิด-19 1.เพื่อเปนการปองกันระงับ

้

จัดหาสถานที่กักตัว 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     ประชาชน 1 .ลดอัตราการแพรระบาด กองสาธารณสุข

โรคติดตอที่แพรระบาด สําหรับผูที่ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ตําบล ในครอบครัวและชุมชน และสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่ คลองหาที่ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ตําบลคลองหา

2.เพื่อแยกผูปวยตกคาง ไดมีที่พักในการ 2. ประชาชนผูติดเชื้อไดมี

ออกมาจากบาน นํามาพัก ดูแลลดการแพร ที่พักคอยในการสงตอไป

คอยที่ศูนยฯ เพื่อรอการนําสง ระบาดของโรค รักษาที่โรงพยาบาล

ตอไปรักษาที่โรงพยาบาล

26 การจัดหาวัคซีนปองกันโรค 1. เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือก ประชากรในเขตตําบล 15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000    1. จัดหาวัคซีน 1. ความครอบคลุมการ กองสาธารณสุข

โควิด - 19 ใหแกประชาชน คลองหา ทางเลือก วัคซีนสูงขึ้น และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันโรค จํานวน 5,000 คน เพื่อสนับสนุนการ 2. มีภูมิคุมกันในระดับ

โควิด-19 ในประชาชน สรางภูมิคุมกัน ชุมชนไดเร็วชึ้น

ครบถวนตาม

เปาหมาย

2. ประชาชน

รับการฉีดวัคซีน

ครบตามเกณฑ

3. ประชาชน

มีภูมิคุมกันโรค

เพิ่มมากขึ้น
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27 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน เพื่อใหบริการชวยเหลือ มีการใหบริการการแพทย 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         ตําบลคลองหา ผูไดรับบาดเจ็บจาก กองสาธารณสุข

และพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฉุกเฉินของตําบลคลองหา มีบริการทาง หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน และสิ่งแวดลอม

ฉุกเฉินหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน การแพทยฉุกเฉิน ในพื้นที่รับผิดชอบ

ณ จุดเกิดเหตุและสงตอ ขององคการบริหาร

ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล สวนตําบลคลองหา

ที่สุด โดยใหบริการในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับ

รับผิดชอบขององคการ การประสานงานขอความ

บริหารสวนตําบลคลองหา ชวยเหลือ ไดรับการชวย

อําเภอคลองหลวง จังหวัด เหลือ ณ จุดเกิดเหตุ

ปทุมธานี และพื้นที่ใกลเคียง และสงตอไปรักษา

ที่ไดรับการประสานงาน ที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

ขอความชวยเหลือ

28 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรม ประชาชนทั่วไป 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนผูเขารับ 1. สามารถฝกอบรม กองสาธารณสุข

ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการ มีความรูและทักษะในการ การฝกอบรม เชิงปฏิบัติการชวยชีวิต และสิ่งแวดลอม

ชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปฐมพยาบาลเบื้องตน ขั้นพื้นฐานไดถูกตอง

สําหรับประชาชนทั่วไป สามารถชวยเหลือตนเอง ตามมาตรฐานสากล

และบุคคลใกลตัวไดอยาง 2. มีการวัดระดับความ

ปลอดภัยกอนถึงโรงพยาบาล พึงพอใจของผูเขารับ

2. เพื่อเปนการลดความเสี่ยง การอบรมและไดผลรวม

ตอการเสียชีวิตและลด อยูในเกณฑดีมาก

คาใชจายทางดานคารักษา 3. ผูเขารวมโครงการ

พยาบาลในกรณีฉุกเฉินตางๆ  สามารถสอบปฏิบัติผาน

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน)
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29 โครงการบูรณาการระบบ 1. เพื่อเตรียมความพรอม เครื่องกระตุกหัวใจ 300,000       300,000        300,000        300,000        300,000        เครื่องกระตุก ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุข

การแพทยฉุกเฉินลดการเจ็บปวย ในการชวยเหลือประชาชน ไฟฟาชนิดอัตโนมัติ หัวใจไฟฟา ชวยเหลือในการเจ็บปวย และสิ่งแวดลอม

ฉุกเฉิน ในภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน (AED) ชนิดอัตโนมัติ ฉุกเฉิน ทั้งจากอุบัติเหตุ

2. เพื่อใหประชาชนไดรับการ (AED) และโรคหัวใจและหลอด

ชวยเหลือในการเจ็บปวย จํานวน 2 เครื่อง เลือดสมอง ลดอัตรา

ฉุกเฉินทั้งจากอุบัติเหตุ การตายลง

 โรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง ลดอัตราการตายลง

30 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1. เพื่อตรวจคัดกรอง ประชาชนอายุ 15 ป 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข

แบบบูรณาการเชิงรุก และประเมินความเสี่ยง ขึ้นไป พระภิกษุ สามเณร อายุ 15 ปขึ้นไป ตระหนักในการจัดการ และสิ่งแวดลอม

ดานสุขภาพ รวมทุกสิทธิของราษฎร ในพื้นที่ ๆไดรับ และดูแลสุขภาพตนเอง

2. เพื่อกระตุนใหประชาชน ในพื้นที่ตําบลคลองหา การตรวจคัดกรอง และครอบครัว รวมทั้ง

เกิดความตื่นตัว ตระหนัก ความเสี่ยงสุขภาพ มีสวนรวมในการจัดการ

ตอการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดลอมในชุมชน 

และทราบปจจัยเสี่ยงที่จะ ลดความเสี่ยงและลดโรค

เกิดภาวะเจ็บปวยในอนาคต ไมติดตอเรื้อรัง

ของตนเองและครอบครัว

3.เพื่อสรางกระแส/รณรงค/

ประชาสัมพันธใหประชาชน

ใสใจดูแลสุขภาพตนเอง

มากขึ้น

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (ใหบริการรักษาพยาบาลนอกสถานที)่
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31 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด หมูที่ 9 ตําบลคลองหา 150,000       150,000        150,000        150,000        150,000        เครื่องกรองน้ํา ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุข

ใชในการบริโภค จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

32 โครงการสงเสริมพัฒนาการ 1. เพื่อสงเสริมใหเด็กในศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 250,000       250,000        250,000        250,000        250,000        จํานวนศูนย 1. เด็กในศูนยพัฒนา กองสาธารณสุข

และการเรียนรูเด็กกอนวัยเรียน พัฒนาเด็กเล็กไดมีกิจกรรม ในความรับผิดชอบ พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรับการสงเสริม และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการพัฒนาการทาง ขององคการบริหาร ที่ไดรับการ พัฒนาการทางรางกาย

รางกาย สวนตําบลคลองหา สงเสริมพัฒนาฯ และอารมณ ตามความ

2. เพื่อสงเสริมการเรียนรู เหมาะสมของวัย

ทางอารมณของเด็กในศูนย 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 

มีเครื่องมือในการสงเสริม

พัฒนาการเด็กอยาง

ตอเนื่อง

3. เด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดรับการสงเสริม

การเรียนรูทางรางกาย

และอารมณ ตามความ

เหมาะสมของวัย

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริม รักษา ฟนฟูดานสุขภาพ)

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (ชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุข)
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33 โครงการวันครอบครัวไทย 1. เพื่อใหความรูแกผูสูงอายุ ผูสูงอายุและสมาชิก 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนผูสูงอายุ 1. ผูสูงอายุและสมาชิก กองสาธารณสุข

ใสใจสุขภาพผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว ในครอบครัว และสมาชิก ในครอบครัวมีความรู และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อคนหาผูสูงอายุ ในครอบครัว ในการดูแลสุขภาพตัวเอง

ที่มีปญหาสุขภาพเบื้องตน 2. ผูสูงอายุไดตรวจ

3. เพื่อสรางความรูสึก สุขภาพเพื่อคนหา

มีคุณคาใหผูสูงอายุ ภาวะเสี่ยง

3. ผูสูงอายุที่มีปญหา

ดานสุขภาพไดรับการ

ดูแลตอเนื่อง

34 โครงการสงเสริมและฟนฟู 1. เพื่อใหผูสูงอายุ ผูปวย ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนผูสูงอายุ 1. กลุมเปาหมายไดรับ กองสาธารณสุข

สุขภาพเชิงรุกแบบบรูณาการ เรื้อรัง ผูปวยติดเตียง ผูปวยติดเตียงและผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง การชวยเหลือตามสภาพ และสิ่งแวดลอม

ในกลุมผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง และผูพิการที่ดอยโอกาส ที่ดอยโอกาส ผูปวยติดเตียง 2. กลุมเปาหมายไดรับ

ผูปวยติดเตียงและผูพิการ ใหไดรับความสะดวก และผูพิการ การฝกใหสามารถ

ในการดํารงชีวิตและฟนฟู ที่ดอยโอกาส ชวยเหลือตนเองได

สมรรถภาพ ที่ไดรับการเยี่ยม 3. กลุมเปาหมายมีภาวะ

2. เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ สุขภาพดีขึ้นและญาติ

ทางการแพทยหรือสิ่งที่จําเปน    ผูดูแลมีแนวทางการ

ตองใชในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติในการดูแล

ในการปองกันอาการ ที่เหมาะสม

แทรกซอนตางๆ ไวสนับสนุน

กลุมเปาหมาย

3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม

ในการดูแลกลุมเปาหมาย 

และเรียนรูการสรางสุขภาพ

ของคนในชุมชน
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35 โครงการณรงคสงเสริมองคความรู 1. เพื่อใหประชาชนและสถาน 1. ครัวเรือน 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนครัวเรือน 1. ประชาชนและสถาน กองสาธารณสุข

เรื่องความสําคัญของการปองกัน ศึกษาในชุมชนบริโภคเกลือ 2. รานคา/ขายของชํา รานคา/ รานขาย ศึกษาในชุมชนบริโภค และสิ่งแวดลอม

โรคขาดสารไอโอดีนชุมชน ไอโอดีนที่มีมาตรฐาน 3. โรงเรียน ของชํา/ โรงเรียน เกลือไอโอดีนที่มีมาตรฐาน

และสถานศึกษา 2. เพื่อใหรานคาแผงลอย ที่ไดรับการตรวจ 2. รานคาแผงลอย

ในชุมชนจําหนายเกลือ ในชุมชนจําหนายเกลือ

ไอโอดีนที่มีมาตรฐาน ไอโอดีนที่มีมาตรฐาน

3. เพื่อใหกลุมเปาหมาย 3. กลุมเปาหมายมีความรู

มีความรูความเขาใจเรื่อง ความเขาใจเรื่องการเลือก

การเลือกใชเกลือและโรค ใชเกลือและโรคที่เกิด

ที่เกิดจากการขาดสารอาหาร จากการขาดสารอาหาร

ไอโอดีน ไอโอดีน

36 โครงการสงเสริมสุขภาพ 1. เพื่อสงเสริมสุขภาพ ประชาชนที่ประสบภัย 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนประชาชน 1. ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุข

ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟู ปองกันโรคและฟนฟู พิบัติ ที่ไดรับความ สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และสิ่งแวดลอม

สมรรถภาพประชาชน สมรรถภาพประชาชน ชวยเหลือ โรคและฟนฟูสมรรถภาพ

และชวยเหลือประชาชน ในระหวางสถานการณ รางกายและจิตใจระหวาง

ในสถานการณเกิดภัยพิบัติ ภัยพิบัติ สถานการณภัยพิบัติ 

ในพื้นที่ 2. เพื่อสงเสริมสุขภาพ 2. ประชาชนไดรับการ

ปองกันโรคและฟนฟู สงเสริมสุขภาพ ปองกัน

สมรรถภาพทั้งดานรางกาย โรคและฟนฟูสมรรถภาพ

และจิตใจในชวงหลัง รางกายและจิตใจในชวง

สถานการณภัยพิบัติ หลังสถานการณภัยพิบัติ 

3. เพื่อใหการชวยเหลือ 3. ประชาชนที่ไดรับผล

และสนับสนุนการดําเนินงาน กระทบจากภัยพิบัติไดรับ

อื่นๆ ในการดูแลสุขภาพ การชวยเหลือและสนับ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ สนุนการดําเนินงานอื่น ๆ

จากภัยพิบัติ ในการดูแลสุขภาพ
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37 โครงการจัดหาอุปกรณการแพทย 1. เพื่อใหมีอุปกรณการแพทย ผูพิการและผูปวยเรื้อรัง 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนผูพิการ 1.ผูพิการและผูปวยโรค กองสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนผูพิการและผูปวย ไวสนับสนุนผูพิการและผูปวย ในตําบลคลองหา และผูปวยเรื้อรัง เรื้อรังไดรับการสนับสนุน และสิ่งแวดลอม

เรื้อรัง โรคเรื้อรัง ที่ไดรับการ อุปกรณการแพทย

2. เพื่อใหผูพิการและผูปวย สนับสนุน 2.ผูพิการและผูปวยโรค

โรคเรื้อรังไดรับความสะดวก เรื้อรังไดรับความสะดวก

ในการดํารงชีวิตและฟนฟู ในการดํารงชีวิตและฟนฟู

สมรรถภาพ สมรรถภาพ

3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม 3.ชุมชนมีสวนรวมในการ

ในการดูแลผูปวยและเรียนรู ดูแลผูปวยและเรียนรู

การสรางสุขภาพของคน การสรางสุขภาพของคน

ในชุมชน ในชุมชน

38 โครงการสรางความปลอดภัย 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะ เด็กในพื้นที่ตําบลคลองหา 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        เด็กในพื้นที่ 1. เครือขายปองกันเด็ก กองสาธารณสุข

ทางน้ํา "กิจกรรมวายน้ําเพื่อชีวิต" อาสาสมัครในชุมชน เปนทีม ตําบลคลองหา จมน้ําตําบลคลองหา และสิ่งแวดลอม

เครือขายเฝาระวังปองกัน ที่ไดรับการพัฒนา มีความรูและทักษะในการ

เด็กจมน้ําในเขตตําบล และเพิ่มทักษะ สอนเด็กนักเรียนในหลัก

คลองหา สูตรการเอาชีวิตรอดจาก

2. เพื่อสรางทักษะใหกับเด็ก การตกน้ํา จมน้ํา

ในการชวยเหลือตนเอง 2. ชุมชนและผูปกครอง

สามารถเอาชีวิตรอดจากการ มีความตระหนักในการ

จมน้ําและสามารถชวยเหลือ ปองกันการเสียชีวิตจาก

ผูที่ประสบภัยจากการ ตกน้ําในเด็กอายุต่ํากวา

จมน้ําได 15 ป

3. ลดการเสียชีวิตของเด็ก

จากการตกน้ําจมน้ํา

4. แหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน

มีการจัดการเพื่อความ

ปลอดภัย

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมกิจกรรมกีฬา)
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39 โครงการพระราชดําริ เพื่อใหชุมชน/หมูบาน ชุมชน/หมูบาน 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        16 หมูบาน ชุมชน/หมูบาน สามารถ กองสาธารณสุข

ดานสาธารณสุข ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ จํานวน 16 หมูบาน บริหารจัดการดําเนินงาน และสิ่งแวดลอม

ตามโครงการพระราชดําริ จัดกิจกรรมตามโครงการ

ดานสาธารณสุข พระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

40 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 1. เพื่อรณรงค สงเสริมใหมี หมูที่ 1 - 16 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนหมูบาน 1. เกิดสภาพแวดลอม กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ การพัฒนาและทําความ ในตําบลคลองหา ที่เขารวมกิจกรรม ในบานและบริเวณ และสิ่งแวดลอม

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม สะอาดบานตามหลัก โดยรอบ รวมถึงชุมชน/

ราชกุมารี สุขาภิบาล หมูบาน

2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุข 2. เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่อง

อนามัยในครัวเรือนที่ถูกตอง การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม และพฤติกรรมอนามัย

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม สวนบุคคล

ในหมูบาน/ชุมชน 3. ปองกันและลดอัตรา

4. เพื่อสรางจิตสํานึก การเกิดโรคที่มีปจจัยดาน

และความตระหนักให สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีความใสใจ 4. เกิดสัมพันธภาพหรือ

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี บรรยากาศที่ดีในครัวเรือน 

ชวยใหครอบครัวมีความ

อบอุน มีความรักเอื้ออาทร

ซึ่งกันและกัน

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)
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41 โครงการอบรมหมอหมูบาน 1. เพื่อใหผูเขารวมอบรม ประชาชนที่สนใจ 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนผูเขารวม 1. ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

ในพระราชประสงค มีความรูเรื่องการรักษา ในตําบลคลองหา กิจกรรม ความเขาใจเรื่องการปฐม และสิ่งแวดลอม

พยาบาลเบื้องตน พยาบาลเบื้องตนและการ

2. เพื่อใหผูเขารวมอบรม ฟนคืนชีพ

มีความรูเรื่องการชวยฟน 2.ประชาชนสามารถ

คืนชีพเบื้องตนสําหรับ ปฏิบัติการรักษาพยาบาล

ประชาชน เบื้องตนและการชวยฟน

คืนชีพได

42 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร 1. ชุมชน/หมูบาน มีนโยบาย ประชาชนที่สนใจ 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนผูเขารวม 1. ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา และมาตรการควบคุมปองกัน ในตําบลคลองหา กิจกรรม เรื่องการควบคุมปองกัน และสิ่งแวดลอม

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 2. ผูนําชุมชนและแกนนํา เพิ่มขึ้น

ราชกุมารี ชุมชน/หมูบาน 2. คุณภาพเกลือเสริม

และประชาชนมีความรู ไอโอดีนที่ใชอยูในครัว

และปฏิบัติเรื่องการควบคุม เรือนอยูในระดับเกณฑ

ปองกัน โรคขาดสาร มาตรฐาน

ไอโอดีนได 3. ประชาชนมีการบริโภค

3. มีการสุมตรวจคุณภาพ เกลือเสริมไอโอดีน

เกลือเสริมไอโอดีน 

แหลงผลิต (ถามี) ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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43 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1. เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ประชาชนในพื้นที่ 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนผูไดรับ ประชาชนในพื้นที่อายุ กองสาธารณสุข

แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุม แดองคพระบาทสมเด็จพระเจา อายุ 15 ปขึ้นไป การตรวจสุขภาพ 15 ป ขึ้นไปและพระภิกษุ และสิ่งแวดลอม

ประชาชนและพระภิกษุ สามเณร อยูหัว และสมเด็จพระเจา พระภิกษุ สามเณร สามเณรรวมทุกสิทธิ 

อายุ 15 ปขี้นไป นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ ในพื้นที่ ไดรับการตรวจคัดกรอง

"สนองน้ําพระหฤทัยในหลวง วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ความเสี่ยงสุขภาพ

ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน" 2. เพื่อตรวจคัดกรอง

และประเมินความเสี่ยงดาน

สุขภาพของประชาชน

และพระภิกษุสามเณร 

อายุ 15 ป ขึ้นไป 

3. เพื่อกระตุนใหประชาชน

เกิดการตื่นตัว ตระหนักตอการ

ดูแลสุขภาพตนเองและทราบ

ปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ

เจ็บปวยในอนาคตของตนเอง

และครอบครัวนําไปสูการปรับ

เปลี่ยนและหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยง 

4. เพื่อกําหนดมาตรการ

และวิธีการเชิงรุกในการ

สงเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรคและใหบริการที่เหมาะสม

กับกลุมเปาหมายแตละวัย

5. เพื่อสรางกระแส/ รณรงค/

ประชาสัมพันธใหประชาชน

ใสใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

44 โครงการชวยลดการติดโรคเอดส 1. เพื่อสนองพระราชดําริ ปายประชาสัมพันธ 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนหมูบาน 1. ประชาชนซาบซึ้ง กองสาธารณสุข

จากแมสูลูก และรณรงคปองกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ที่ไดรับการ ในพระมหากรุณาธิคุณ และสิ่งแวดลอม

โรคเอดส มหาภูมิพลอดุยเดช ประชาสัมพันธ และเทิดทูนสถาบันกษัติย

2. เพื่อเผยแพรความรู 2. กลุมเปาหมายมีความรู

อันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อ เกี่ยวกับ "การชวยลด

ของโรคเอดสใหกับกลุม การติดโรคเอดสจากแม

เปาหมาย สูลูกและการปองกัน

3. เพื่อเผยแพรการปองกัน โรคเอดส"

โรคเอดสใหกับกลุมเปาหมาย

45 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพื่อสนองพระราชดําริ ปายประชาสัมพันธ 320,000       320,000        320,000        320,000        320,000        จํานวนหมูบาน 1.ประชาชนซาบซึ้ง กองสาธารณสุข

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม สมเด็จพระศรีนครินทรา ที่ไดรับการ ในพระมหากรุณาธิคุณ และสิ่งแวดลอม

บรมราชชนนี ประชาสัมพันธ และเทิดทูนสถาบันกษัติย

2.เพื่อใหสตรีไทยปลอดภัย 2.ประชาชนปลอดภัยจาก

จากมะเร็งเตานม โรคมะเร็งเตานม

รวม 45  โครงการ - - 33,860,000  33,860,000  33,860,000  33,860,000  33,860,000   - - -
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน เพื่อปองกันและควบคุม นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน          60,000          60,000          60,000          60,000          60,000      ฝกอบรม นักเรียนมีทักษะในการ สํานักปลัด อบต.

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน การขยายตัวและลดการ ในพื้นที่ตําบลคลองหา  ปละ 1 รุน หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช

(D.A.R.E.ประเทศไทย) แพรระบาดของยาเสพติด ยาเสพติดและความรุนแรง

ในโรงเรียน

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไข สรางและพัฒนาเครือขาย ประชาชนตําบลคลองหา/        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 จัดกิจกรรม กลุมเครือขายมีกิจกรรมทํา สํานักปลัด อบต.

ปญหายาเสพติด To be number เพื่อการปองกันและแกไข นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ ปละ 1 กิจกรรม สามารถเบี่ยงเบนความสนใจ

one ชุมชนตําบลคลองหา ปญหายาเสพติด ตําบลคลองหา ยาเสพติด

3 อุดหนุนอําเภอคลองหลวง เพื่อสรางความเขมแข็ง ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000      ฝกอบรม ปญหายาเสพติดในพื้นที่ สํานักปลัด อบต.

ของผูปฏิบัติงานดาน จํานวน 350 คน  ปละ 1 รุน อําเภอคลองหลวงลดลง

ยาเสพติดและกลุมมวลชน ประชาชนมีความพึงพอใจ

ใหมีความรูความเขาใจ ตอการปฏิบัติหนาที่ของ

ในการแกไขปญหายาเสพติด ภาครัฐ สังคม หมูบาน/

แบบบูรณาการ ชุมชนในพื้นที่มีความ

ปลอดภัย เปนเมืองนาอยู

รวม 3  โครงการ - - 760,000      760,000      760,000      760,000      760,000      - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ (ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)

         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 2. สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนคลองหา 1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000     จํานวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน พลานามัยที่สมบูรณ (พฤษชัฎราษฎรบํารุง) ที่ไดรับประทาน สมบูรณแข็งแรง ศาสนา

คณะกรรมการการศึกษา แข็งแรง จํานวน 200 วัน อาหารกลางวัน นักเรียนไดรับสารอาหาร และวัฒนธรรม

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน 2. เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร ครบถวนถูกหลักโภชนาการ

คลองหา (พฤกษชัฎราษฎรบํารุง) รับประทานครบถัวน

ถูกหลักโภชนาการ

2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนชุมชน 750,000       750,000       750,000       750,000       750,000       จํานวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน พลานามัยที่สมบูรณ วัดหัตถสารเกษตร ที่ไดรับประทาน สมบูรณแข็งแรง ศาสนา

คณะกรรมการการศึกษา แข็งแรง จํานวน 200 วัน อาหารกลางวัน นักเรียนไดรับสารอาหาร และวัฒนธรรม

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน 2. เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร ครบถวนถูกหลักโภชนาการ

ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร รับประทานครบถัวน

ถูกหลักโภชนาการ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย)

         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ นักเรียนโรงเรียนบางชวด 3,400,000     3,400,000     3,400,000     3,400,000     3,400,000     จํานวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง อนุสรณ ที่ไดรับประทาน สมบูรณแข็งแรง ศาสนา

คณะกรรมการการศึกษา 2. เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร จํานวน 200 วัน อาหารกลางวัน นักเรียนไดรับสารอาหาร และวัฒนธรรม

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน รับประทานครบถัวน ครบถวนถูกหลักโภชนาการ

บางชวดอนุสรณ ถูกหลักโภชนาการ

4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ นักเรียนโรงเรียน 960,000       960,000       960,000       960,000       960,000       จํานวนนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง วัดศิริจันทาราม ที่ไดรับประทาน สมบูรณแข็งแรง ศาสนา

คณะกรรมการการศึกษา 2. เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร จํานวน 200 วัน อาหารกลางวัน นักเรียนไดรับสารอาหาร และวัฒนธรรม

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน รับประทานครบถัวน ครบถวนถูกหลักโภชนาการ

วัดศิริจันทาราม ถูกหลักโภชนาการ

5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหาร สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับอาหารที่ดี กองการศึกษา 

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน เสริม (นม) รับประทาน จํานวน 4 แหง ที่ไดรับประทาน มีประโยชนตอการเจริญ ศาสนา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ ครบถวนถูกหลักโภชนาการ จํานวน 260 วัน อาหารเสริม เติบโตสุขภาพพลานามัย และวัฒนธรรม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1. โรงเรียนคลองหา (นม) สมบูรณแข็งแรง

(พฤกษชัฎราษฎรบํารุง)

2. โรงเรียนชุมชน

วัดหัตถสารเกษตร

3.โรงเรียนบางชวดอนุสรณ

4.โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

6 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล เพื่อสนับสนุนการจัดการ สถานศึกษาในตําบล 2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     2,100,000     บุคลากรทาง นักเรียนไดรับความรูทั่วถึง กองการศึกษา 

คลองหา (คาจางบุคลากร ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คลองหา จํานวน 5 แหง การศึกษา และมีประสิทธิภาพ ศาสนา

ทางการศึกษา) บุคลากรทางการศึกษา และวัฒนธรรม

งบประมาณ
         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนสื่อการ เพื่อเพิ่มทักษะการอาน สื่อสิ่งพิมพ จํานวน 3 แหง 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         สิ่งพิมพ เด็ก เยาวชน และผูที่สนใจ กองการศึกษา 

เรียนรู และสงเสริมพัฒนาการ จํานวน  3 แหง มีทักษะการอาน การเรียนรู ศาสนา

ใหเด็ก เยาวชนและผูที่สนใจ เพิ่มมากขึ้น และวัฒนธรรม

8 โครงการสงเสริมการสื่อสาร 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       อยางนอย เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา 

ภาษาตางประเทศสูประชาคม และประชาชนมีทักษะ จํานวน 100 คน ปละ 1 ครั้ง ในตําบลคลองหา มีพื้นฐาน ศาสนา

อาเซียน การใชภาษาตางประเทศ ดานภาษา สามารถใชภาษา และวัฒนธรรม

2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก  ตางประเทศในชีวิต

เยาวชน ประชาชนใชภาษา ประจําวันได

ตางประเทศในการ

สื่อสารได

3. เพื่อรองรับ AEC

9 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล เพื่อสงเสริมทักษะ ความรู เด็ก เยาวชน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       อยางนอย เด็ก เยาวชนมีสถานที่ กองการศึกษา 

คลองหา (กิจกรรมวันวิชาการ) ทางดานวิชาการ จํานวน 100 คน ปละ 1 ครั้ง แสดงออกทางดานความรู ศาสนา

ความสามารถที่เหมาะสม และวัฒนธรรม

10 โครงการสงเสริมกิจกรรม 1.เพื่อใหเด็กตระหนักถึง เด็ก และเยาวชน ในตําบล 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       กิจกรรม เด็กและเยาวชนรูบทบาท กองการศึกษา 

วันเด็กแหงชาติ บทบาทและหนาที่ คลองหา และตําบล วันเด็กแหงชาติ หนาที่ของตนเองและปฎิบัติ ศาสนา

ของตนเอง ใกลเคียง ปละ 1 ครั้ง ตนในสังคมอยางเหมาะสม และวัฒนธรรม

2.เพื่อใหความสําคัญกับ จํานวน 2,000 คน

เด็กที่จะโตเปนกําลังสําคัญ

ของชาติ

11 โครงการจัดตั้งศูนยฝกดนตรี เพื่อใหเด็ก และเยาวชนรูจัก เด็ก และเยาวชน ในตําบล 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     เด็ก และเยาวชน เด็ก และเยาวชน ไดใช กองการศึกษา 

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตําบลคลองหา รอยละ 80 เวลาวางใหเปนประโยชน ศาสนา

ประมาณ 200 คน เขารวมกิจกรรม หางไกลจากสิ่งมัวเมาตางๆ และวัฒนธรรม

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (พัฒนาบริการผลิตสื่อการสอน)

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน)

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

งบประมาณ
         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)

286



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 1. เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 808,500       808,500       808,500       808,500       808,500       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา 

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง องคการบริหารสวนตําบล สังกัด อบต.คลองหา พลานามัยสมบูรณแข็งแรง ศาสนา

โครงการสนับสนุนคาใชจาย 2. เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร คลองหา จํานวน 3 แหง จํานวน 3 แหง นักเรียนไดรับสารอาหาร และวัฒนธรรม

การบริหารสถานศึกษา รับประทานครบถัวน จํานวน 245 วัน นักเรียนมีสุขภาพ ครบถวนถูกหลักโภชนาการ

ถูกหลักโภชนาการ แข็งแรง

13 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 316,180       316,180       316,180       316,180       316,180       เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับอาหารที่ดี กองการศึกษา 

อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา เสริม (นม) รับประทาน องคการบริหารสวนตําบล รอยละ 100 มีประโยชนตอการเจริญ ศาสนา

เด็กเล็ก ครบถวนถูกหลักโภชนาการ คลองหา จํานวน 3 แหง มีสุขภาพ พลานามัย เติบโตสุขภาพพลานามัย และวัฒนธรรม

จํานวน 260 วัน สมบูรณแข็งแรง สมบูรณแข็งแรง

1. ศพด.บานเอื้ออาทร 5/1

2. ศพด.อบต.คลองหา

หมูที่ 8

3. ศพด.อบต.คลองหา 

หมูที่ 14

14 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 1.เพื่อสงเสริมการจัด เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         อยางนอย เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม กองการศึกษา 

นอกสถานที่ ประสบการณการเรียนรู เด็กเล็กสังกัด องคการ ปละ 1 ครั้ง ตามวัย ศาสนา

นอกหองเรียน บริหารสวนตําบลคลองหา และวัฒนธรรม

2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก จํานวน 3 แหง

มีพัฒนาการครบทุกดาน

เหมาะสมตามวัย

         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการสานสัมพันธ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เด็กนักเรียน ผูปกครอง ครู 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         อยางนอย มีการบูรณาการเรื่องการ กองการศึกษา 

ผูปกครองนักเรียน ระหวางผูปกครอง ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ปละ 1 ครั้ง สงเสริมพัฒนาการใหเด็ก ศาสนา

และนักเรียนในการสงเสริม องคการบริหารสวนตําบล นักเรียนมีพัฒนาการ และวัฒนธรรม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย คลองหา จํานวน 3 แหง เหมาะสมตามวัย

ใหเหมาะสมเปนไปตามวัย

16 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 460,000       460,000       460,000       460,000       460,000       เด็กนักเรียน 1. นักเรียนในศูนยพัฒนา กองการศึกษา 

คาใชจายในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ สังกัด องคการ เด็กเล็ก มีวัสดุ อุปกรณ ศาสนา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องคการบริหารสวนตําบล บริหารสวน สื่อการเรียนการสอน และวัฒนธรรม

(ศพด.) โครงการสนับสนุน ขององคการบริหาร คลองหา ตําบลคลองหา เครื่องเลนเสริมพัฒนา 

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา สวนตําบลคลองหา 1. คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ศูนย ครบถวนเพียงพอ

โครงการสนับสนุน คนละ 1,700 บาท/ป กับจํานวนนักเรียน

คาใชจายการบริหาร 2. คาหนังสือเรียน  2. นักเรียนมีพัฒนาการ

สถานศึกษา คนละ 200 บาท/ป เหมาะสมตามวัย

3. คาอุปกรณการเรียน  

คนละ 200 บาท/ป

4. คาเครื่องแบบนักเรียน 

คนละ 300 บาท/ป

5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คนละ 430 บาท/ป

รวม 16  โครงการ 16,704,680  16,704,680  16,704,680  16,704,680  16,704,680  

งบประมาณ
         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 2. สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคายเยาวชนกีฬา 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เด็ก เยาวชนในตําบล 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         คายเยาวชน เด็ก และเยาวชนมีความรู กองการศึกษา 

นันทนาการ และศิลปะ เยาวชนใชเวลาวาง คลองหา จํานวน 100 คน ปละ 1 ครั้ง และใชเวลาวางกับกิจกรรม ศาสนา

ใหเกิดประโยชน ที่มีประโยชน สงเสริมใหมี และวัฒนธรรม

2.เพื่อสงเสริมพัฒนาการ สุขภาพดี 

และการเรียนรูในดานกีฬา

นันทนาการ และศิลปะ

ใหกับเด็ก และเยาวชน

2 โครงการปองกันและแกไช เพื่อใหเด็ก และเยาวชน เด็ก และเยาวชน ในตําบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ปละ 1 ครั้ง เด็ก และเยาวชนในตําบล กองการศึกษา 

ปญหายาเสพติด รับทราบถึงปญหาและพิษ คลองหา และตําบล คลองหา มีความรู และรูจัก ศาสนา

"คายเยาวชนตานยาเสพติด" ภัยของยาเสพติดและสราง ใกลเคียง จํานวน 200 คน ปองกันตัวเองจากยาเสพติด และวัฒนธรรม

ผูนําเด็กและเยาวชน

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

งบประมาณ

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมกิจกรรมกีฬา)

     แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (ปองกันและแกไขปญายาเสพติด)

         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    

(KPI)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการแขงขันชกมวยไทย เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ปละ 1 ครั้ง เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา 

เด็ก เยาวชน และประชาชน และประชาชนในตําบล ในตําบลคลองหา ในตําบลคลองหาและตําบล ศาสนา

ตานยาเสพติด คลองหาและตําบลใกลเคียง และตําบลใกลเคียง ใกลเคียงมีสุขภาพ และวัฒนธรรม

มีสุขภาพแข็งแรง ใชเวลา พลานามัยสมบูรณแข็งแรง

วางใหเกิดประโยชน ใชเวลาวางใหเปน

หางไกลจากยาเสพติด ประโยชน

4 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       อยางนอย เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา 

ตานยาเสพติด ประชาชนในตําบลคลองหา สถานประกอบการ ปละ 1 ครั้ง สถานประกอบการ ศาสนา

สถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐ หนวยงานทั้งภาครัฐ และวัฒนธรรม

หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในตําบล และเอกชนในตําบล

และเอกชนในตําบล คลองหา และตําบล คลองหาและตําบลใกลเคียง

คลองหาและตําบลใกลเคียง ใกลเคียง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ

มีสุขภาพแข็งแรง ใชเวลา แข็งแรง ใชเวลาวางใหเปน

วางใหเกิดประโยชน ประโยชน หางไกลจาก

หางไกลจากยาเสพติด ยาเสพติด

รวม 4  โครงการ - - 510,000      510,000      510,000      510,000      510,000      - - -

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด    

(KPI)

         เปาหมาย      

 (ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 3 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การบํารุงรักษา คุณภาพ สิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (การปรับปรุงภูมิทัศน)

1 โครงการหนาบานนามอง 1. เพื่อสรางจิตสํานึก หมูที่ 1-16  ตําบลคลองหา 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวนหมูบาน อาคารบานเรือนในหมูบาน กองสาธารณสุข

หมูบานสะอาด ของประชาชน กระตุนใหมี ที่เขารวมกิจกรรม มีความสะอาด เปนระเบียบ และสิ่งแวดลอม

สวนรวมในหมูบาน เรียบรอย ประชาชนสามัคคี 

ของตนเอง มีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ

2. เพื่อสงเสริมใหชุมชน รวมรับผลและประเมินผล

มีสวนรวมในการพัฒนา มีสุขภาพจิตที่ดี

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

ของหมูบาน

3. เพื่อปรับปรุงสภาพ

แวดลอมในหมูบานใหเอื้อ

ตอการควบคุมโรค

        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษา คุณภาพ สิ่งแวดลอม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ)

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสงเสริมใหประชาชน คลองสงน้ําที่ 5 ซาย 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวนพื้นที่ 1. บุคลากร ประชาชน  กองสาธารณสุข

รักษาความสะอาด และรักษา ตระหนักถึงความสําคัญ คลองสงน้ําที่ 6 ซาย ที่ไดรับการ ตระหนักถึงความสําคัญ และสิ่งแวดลอม

คุณภาพน้ําแหลงน้ําสาธารณะ และมีสวนรวมในการดูแล คลองระบายน้ําที่ 5 ปรับปรุง ของความสะอาด 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน ความเปนระเบียบเรียบรอย

และสิ่งแวดลอม ขององคกรและชุมชน

2. แหลงน้ําสาธารณะไดรับ

การปรับปรุงทัศนียภาพ

การรักษาความสะอาด 

เปนระเบียบเรียบรอย

3 โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน เพื่อใหองคกรปกครอง ถนนเลียบคลองระบายน้ํา -              -              -              -              100,000       ถนนในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กองสาธารณสุข

เฉลิมพระเกียรติ สวนทองถิ่นทุกแหง มีถนน ที่ 5 จํานวน 1 สาย มีถนนที่มีความสวยงาม และสิ่งแวดลอม

ที่มีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย 

เปนระเบียบเรียบรอย มีสิ่งแวดลอมที่ดี

มีสิ่งแวดลอมที่ดี และประชาชนเดินทาง

และประชาชนเดินทาง สัญจรดวยความปลอดภัย

สัญจรดวยความปลอดภัย

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (พัฒนาขุดลอกเพื่อการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา)

4 โครงการกําจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ คลองสงน้ําที่ 5 ซาย 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวนพื้นที่ แหลงน้ําสาธารณะสามารถ กองสาธารณสุข

แหลงน้ําสาธารณะ สาธารณะและดูแลรักษา คลองสงน้ําที่ 6 ซาย ที่กําจัดวัชพืช ใชประโยชนไดอยาง และสิ่งแวดลอม

และพื้นที่สาธารณะ สภาพแวดลอม แหลงน้ํา คลองระบายน้ําที่ 5 มีประสิทธิภาพ

ใหสามารถใชประโยชน พื้นที่สาธารณะ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (สงเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในแหลงน้ํา)

5 โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง คลองระบายน้ําที่ 5 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         1 แหง มีแหลงทองเที่ยว กองสาธารณสุข

สุขใจเที่ยวทองถิ่น ทองเที่ยวและสถานที่ และสถานที่พักผอน และสิ่งแวดลอม

พักผอนหยอนใจได หยอนใจ

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน)

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพิจารณาและรับ อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     จํานวน อถล. ตําบลคลองหา มี อถล. กองสาธารณสุข

อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ลงทะเบียน จัดปฐมนิเทศ ตําบลคลองหา ไมนอยกวา ที่เขาใจบทบาท หนาที่ และสิ่งแวดลอม

(อถล.) ฝกอบรม ประชุม สัมมนา จํานวน 1,000 คน 800 คน สามารถปฏิบัติงานได

ศึกษาดูงาน อยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนา อถล.ใหเขาใจ

บทบาทหนาที่ของตน

และสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

7 โครงการสงเสริมจัดการขยะ 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน หมูที่ 1-16  ต.คลองหา 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       รอยละ 80 1. ประชาชนรูจักการแกไข กองสาธารณสุข

โดยชุมชน รูจักการแกไขปญหา ของหมูบาน ปญหาสิ่งแวดลอม โดยการ และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมโดยการจัดการ ที่เขารวม จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โครงการ มูลฝอยไดอยางเหมาะสม

ไดอยางเหมาะสมกับชุมชน 2. ประชาชนมีสวนรวม

2. เพื่อใหประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดลอม

มีสวนรวมในการรักษา และการจัดการขยะ

สิ่งแวดลอมและการจัดการ ในหมูบาน

ขยะในหมุบาน 3. สิ่งแวดลอมในตําบล

3. เพื่อใหสิ่งแวดลอม คลองหาสะอาดขึ้น 

ในตําบลคลองหาสะอาดขึ้น ลดปริมาณขยะ

ลดปริมาณขยะ

        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

293



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการถังขยะเปยกลดโลกรอน 1.เพื่อสงเสริม สนับสนุน หมูที่ 1-16  ต.คลองหา 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       รอยละ 80 1. ประชาชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอมยั่งยืน สรางจิตสํานึกการจัดการ ของหมูบาน ในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอยโดยยึดหลัก ที่เขารวม โดยยึดหลัก 3 Rs

3 Rs โครงการ 2. ครัวเรือนในพื้นที่มีการ

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน จัดทําถังขยะเปยก

ใหครัวเรือนในพื้นที่จัดทํา

ถังขยะเปยก

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

9 โครงการรณรงคและสงเสริม 1. เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบลคลองหา 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       16 หมูบาน 1. ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุข

การลดปริมาณขยะ การบริหาร มีความรูเกี่ยวกับขยะ และทราบถึงปญหา และสิ่งแวดลอม

จัดการขยะอยางถูกวิธี ประเภทตางๆ ตลอดจน และผลกระทบจากขยะ

ทราบถึงปญหาและผล 2. ประชาชนรูวิธีการลด

กระทบที่เกิดขึ้นจากขยะ ปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก 

2. เพื่อใหประชาชน การนํากลับมาใชใหม

มีความรูเกี่ยวกับการลด 3. ประขาชนมีความรู

ปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก เกี่ยวกับการกําจัดขยะ

การนํากลับมาใชใหม ประเภทตางๆ อยางถูกวิธี

3. เพื่อใหประชาชน 4. ปริมาณขยะในชุมชน

มีความรูเกี่ยวกับวิธีการ ลดลง

กําจัดขยะประเภทตางๆ

งบประมาณ
        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจังหวัดสะอาด 1. ขยะมูลฝอยมีการนํากลับ มีการบริหารจัดการขยะ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         วิธีการกําจัด 1. ขยะอันตรายชุมชน กองสาธารณสุข

ไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น อยางถูกวิธีและถูกตอง ขยะที่ถูกตอง รอยละ 100 ที่จัดเก็บ และสิ่งแวดลอม

2. ขยะมูลฝอยตกคางสะสม ตามหลักวิชาการ รวบรวมและสงไปกําจัด

ไดรับการกําจัดอยางถูกตอง อยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาการ

3. ขยะมูลฝอยไดรับการ 2. ขยะมูลฝอยชุมชน

จัดการอยางถูกตอง ที่เกิดขึ้นและเก็บขนได

ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ในปงบประมาณ 

4. ประชาชนในพื้นที่มีความ รอยละ 80 ไดรับการ

ตระหนักและความเขาใจ จัดการอยางถูกตอง

ในการจัดการขยะตนทาง ตามหลักวิชาการ

เพิ่มขึ้น 3. ขยะมูลฝอยตกคาง

5. การดําเนินการเพื่อสราง ไดรับการจัดการ

ความเปนระเบียบเรียบรอย อยางถูกตอง รอยละ 100 

และสุขภาวะที่ดีของทองถิ่น

11 โครงการเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เพื่อสงเสริมและพัฒนา อบต.คลองหา  เขารวม 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       อยางนอย เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน กองสาธารณสุข

เมืองใหมีการเติบโต โครงการสิ่งแวดลอมยั่งยืน 1 กิจกรรม เมืองอยูดีมีสุข สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

บนคุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืน เมืองแหงการเรียนรู

และเปนมิตรกับ และบริหารจัดการที่ดี

สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา

ยกระดับการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมทองถิ่นสูเมือง

ตนแบบ สิ่งแวดลอมยั่งยืน

รวม 11  โครงการ - - 4,700,000    4,700,000    4,700,000    4,700,000    4,800,000    - - -

งบประมาณ
        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การบํารุงรักษา คุณภาพ สิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (การอนุรักษพันธุกรรมพืช)

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อจัดทําฐานขอมูล หมูที่ 7 และหมูที่ 8 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ฐานขอมูล ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น สํานักปลัด อบต.

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทรัพยากรทองถิ่น ดานกายภาพ ชีวภาพ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดานกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญา

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในตําบลถูกตอง ประชาชน

ในตําบล มีสวนรวมในการอนุรักษ

รวม 1  โครงการ - - 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      - - -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

   แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ)

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษา คุณภาพ สิ่งแวดลอม

        เปาหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 4 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       งานประเพณี เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ลอยกระทง และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหาและตําบล ลอยกระทง ไดรวมสืบทอดและอนุรักษ ศาสนา

อนุรักษประเพณีที่ดีงาม ใกลเคียง ปละ 1 ครั้ง ประเพณีอันดีงามใหคงอยู และวัฒนธรรม

ใหคงอยูสืบตอไป สืบตอไป

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       งานประเพณี เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

สงกรานต และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหาและตําบล สงกรานต ไดรวมสืบทอดและอนุรักษ ศาสนา

อนุรักษประเพณีที่ดีงาม ใกลเคียง ปละ 1 ครั้ง ประเพณีอันดีงามใหคงอยู และวัฒนธรรม

ใหคงอยูสืบตอไป สืบตอไป

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       งานประเพณี เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

จุดลูกหนู และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหาและตําบล จุดลูกหนู ไดรวมสืบทอดและอนุรักษ ศาสนา

อนุรักษประเพณีที่ดีงาม ใกลเคียง ปละ 1 ครั้ง ประเพณีอันดีงามใหคงอยู และวัฒนธรรม

ใหคงอยูสืบตอไป สืบตอไป

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

   แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ)ี

   แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษประเพณีทองถิ่น)

        เปาหมาย       

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ปละ 1 ครั้ง 1. เด็ก เยาวชน กองการศึกษา

แขงพายเรือทองถิ่น และประชาชนในตําบล ในตําบลคลองหาและตําบล และประชาชนในตําบล ศาสนา

และตําบลใกลเคียงไดรวม ใกลเคียง และตําบลใกลเคียงไดรวม และวัฒนธรรม

อนุรักษ และสืบสาน อนุรักษ และสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี

การแขงขันเรือในทองถิ่น การแขงขันเรือในทองถิ่น

2. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 2. เด็ก เยาวชน 

และประชาชนในตําบล และประชาชนมีสุขภาพ

และตําบลใกลเคียงมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณแข็งแรง

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 3. เด็ก เยาวชน 

3.เพื่อใหเกิดความรัก ความ และประชาชนเกิดความรัก 

สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย ความสามัคคี รูแพ รูชนะ 

จากการทํากิจกรรมรวมกัน รูอภัย

5 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         กิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหา และตําบล ถวายเทียนพรรษา ไดรวมสืบทอดและอนุรักษ ศาสนา

อนุรักษประเพณีวันสําคัญ ใกลเคียง ปละ 1 ครั้ง ประเพณีวันสําคัญ และวัฒนธรรม

ทางพุทธศาสนา ทางพุทธศาสนา

6 โครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธ เด็ก เยาวชน และประชาชน 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่น ศาสนาและอนุรักษ ประมาณ 500 คน และประชาชน ไดรวมกันอนุรักษประเพณี ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รอยละ 80 และรวมทํานุบํารุงพระพุทธ และวัฒนธรรม

ใหคงอยูสืบตอไป ศาสนา

        เปาหมาย       

 (ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (สงเสริมการศาสนา)

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

เนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหา และตําบล และประชาชน ไดรวมสืบทอดกิจกรรม ศาสนา

สืบทอดวันสําคัญ ใกลเคียง และวัดในตําบล รอยละ 80 ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรม

ทางพระพุทธศาสนา คลองหา จํานวน 3 วัด

8 โครงการฝกอบรมคุณธรรม เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก และเยาวชน ในตําบล 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         อบรมคุณธรรม เด็ก และเยาวชน กองการศึกษา

จริยธรรมเยาวชน มีคุณธรรม และจริยธรรม คลองหา จริยธรรม นําคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา

ในการดําเนินชีวิต ปละ 1 ครั้ง ไปใชในการดําเนินชีวิต และวัฒนธรรม

ประจําวันไดอยางเหมาะสม

9 โครงการรณรงคสงเสริม เพื่อใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ประเพณีเขาวัดฟงธรรม และประชาชนไดรวม ในตําบลคลองหา ประมาณ และประชาชน ไดรวมสืบทอดประเพณี ศาสนา

สืบทอดประเพณีและวัน 100 คน รอยละ 80 และวันสําคัญ และวัฒนธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา เขารวมกิจกรรม ทางพุทธศาสนา

10 โครงการวัดประชา รัฐ สรางสุข เพื่อใหเด็ก เยาวชน วัดแสวงสามัคคีธรรม 5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           วัดในตําบล วัดในตําบลคลองหา กองการศึกษา

ประชาชน หนวยงาน วัดหัตถสารเกษตร คลองหา มีสภาพที่ดี เหมาะกับ ศาสนา

ภาครัฐ ภาคเอกชน วัดศิริจันทาราม จํานวน 3 วัด เปนที่พึ่งทางจิตใจ และวัฒนธรรม

ใหความสําคัญ และรวม ใหประชาชน

บูรณาการใหการสนับสนุน

วัดในการจัดพื้นที่ภายในวัด

ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี

รวม 10  โครงการ - - 2,125,000    2,125,000    2,125,000    2,125,000    2,125,000    - - -

        เปาหมาย       

 (ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

299



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อเปน เพื่อใหประชาชนไดแสดง สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       อยางนอย ประชาชนไดเขารวม สํานักปลัด อบต.

การพิทักษ รักษาไวซึ่งชาติ ถึงความจงรักภักดี และราชพิธี 1 กิจกรรม กิจกรรมของสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปน ตอสถาบันชาติ ศาสนา ศาสนา และพระมหา-

ที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวม และพระมหากษัตริย กษัตริย เพื่อแสดงออกถึง

จิตใจของประชาชนชาวไทย ความจงรักภักดี

ทั้งชาติ

รวม 1  โครงการ - - 800,000      800,000      800,000      800,000      800,000      - - -

งบประมาณ

   แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ)ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

        เปาหมาย       

 (ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 5 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมการเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหความรูทางวิชาชีพ สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาขนไดรับความรู กองสวัสดิการ

การประกอบอาชีพ แกประชาชน 4 กิจกรรม มาพัฒนาตนเองใหเกิด สังคม

รายได

2 โครงการสงเสริมอาชีพสรางรายได เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาชน มีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ

ใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 4 กิจกรรม เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว สังคม

3 โครงการสงเสริมฝกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาควารูและทักษะ สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาชนมีความรูดาน กองสวัสดิการ

ดานอาชีพใหแกประชาชน 3 กิจกรรม อาชีพมาใชในชีวิตประจําวัน สังคม

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสงเสริมความรูทางดาน สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาชนมีความรูดาน กองสวัสดิการ

ของชุมชน อาชีพ สรางรายได 3 กิจกรรม อาชีพมาใชในชีวิตประจําวัน สังคม

5 โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี เพื่อใหสตรี มีอาชีพเสริม สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน สตรีและประชาชนนําความรู กองสวัสดิการ

สรางรายไดเพิ่มแก 3 กิจกรรม ดานอาชีพ มาสรางรายได สังคม

ครอบครัว

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับการผลิต อาหาร สินคา เกษตร อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูตลาดโลก 

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมอาชีพ (สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมกลุมแมบาน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน )

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพี่ออบรมใหประชาชน สตรี และประชาชนทั่วไป 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน ประชาชนสามารถ กองสวัสดิการ

ตามแนวพระราชดําริ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 กิจกรรม นําความรูตามแนวทาง สังคม

มาปรับใชและศึกษาดูงาน ปรัชเศรษฐกิจมาปรับใช

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ

7 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่ออบรมใหประชาชน สตรี และประชาชนทั่วไป 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน ประชาชนไดรับความรูทาง กองสวัสดิการ

ตามรอยพอ  อยูอยางพอเพียง นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1 กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช สังคม

มาปรับใชและศึกษาดูงาน

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อใหประชาชนนําความรู สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาชนสามารถ กองสวัสดิการ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาอาชีพ สรางรายได 4 กิจกรรม นําความรูมาพัฒนาอาชีพ สังคม

ตามแนวทางเศรษฐกิจ สรางรายไดตามแนวทางเ

พอเพียง ศรษฐกิจพอเพียง

9 โครงการสงเสริมการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหประชาชนใชหลัก สตรี และประชาชนทั่วไป 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน ประชาชนสามารถนํา กองสวัสดิการ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนํามา 3 กิจกรรม ความรูตามแนวทางปรัชญา สังคม

ปรับใชในชีวิตอยางยั่งยืน เศรฐกิจพอเพียงมาปรับใช

อยางยั่งยืน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมและพัฒนา กลุมอาชีพ สตรี 40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         จํานวน กลุมอาชีพไดพัฒนา กองสวัสดิการ

ดานอาชีพใหกลุมอาชีพ และประชาชนทั่วไป 3 กิจกรรม ดานอาชีพใหมีความรู สังคม

ใหมีความรูเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

รวม 10  โครงการ - - 1,320,000    1,320,000    1,320,000    1,320,000    1,320,000    - - -

งบประมาณ
         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมอาชีพ (สงเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ )

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมอาชีพ (พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ )
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมการเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการแปรรูป เพื่อเรียนรูวิธีการเพิ่มมูลคา เกษตรกรและประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         2 กิจกรรม สามารถนําความรูที่ได กองสวัสดิการ

พืชผลทางการเกษตร และคุณภาพ สามารถ ทั่วไป มาทําการแปรรูปพืชผล สังคม

เก็บไวรับประทานได ทางการเกษตร ชวยยืด

เปนระยะเวลานาน อายุใหเก็บไดนานขึ้น

2 โครงการสงเสริมการแปรรูป เพื่อสงเสริมการนํา เกษตรกร สตรี ผูสูงอายุ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         3 กิจกรรม สามารถนําผลิตภัณฑจาก กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑดานปศุสัตว ผลิตภัณฑจากสัตว ประชาชนทั่วไป สัตวมาแปรรูป เก็บไว สังคม

มาแปรรูปเพิ่มมูลคา รับประทานไดนานขึ้น

สามารถเก็บไวไดเปน

ระยะเวลานาน

   แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับการผลิต อาหาร สินคา เกษตร อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูตลาดโลก 

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร (สงเสริมการแปรรูปการเกษตร)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเสริมการทํา เพื่อเรียนรูวิธีการทําน้ําหมัก เกษตรกรและประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         5 กิจกรรม สามารถนําความรูที่ได กองสวัสดิการ

น้ําหมักชีวภาพ ชีวภาพและศึกษาดูงาน ทั่วไป ทําน้ําหมักชีวภาพใชเอง สังคม

การผลิตน้ําหมักชีวภาพ แทนการใชสารเคมี

4 โครงการสงเสริมการปลูกพืช เพื่อสงเสริมการปลูกพืช เกษตรกรและประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         2 กิจกรรม สามารถนําสมุนไพรที่ปลูก กองสวัสดิการ

สมุนไพร สมุนไพรและศึกษาดูงาน ทั่วไป นําไปใชประโยชนได สังคม

การพืชสมุนไพรไปใช

ประโยชน

5 โครงการผลิตสารปองกัน เพื่อสงเสริมการทํา เกษตรกรและประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         2 กิจกรรม สามารถทําสารปองกัน กองสวัสดิการ

แมลงศัตรูพืช สารปองกันแมลงศัตรูพืช ทั่วไป แมลงศัตรูพืชใชเอง สังคม

ไวใชเอง 

6 โครงการสงเสริมทําปุยอินทรีย เพื่อเรียนรูวิธีการทําปุย เกษตรกรและประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         2 กิจกรรม สามารถนําความรูที่ได กองสวัสดิการ

อินทรียและศึกษาดูงาน ทั่วไป นําไปทําปุยอินทรีย สังคม

วิธีการทําปุยอินทรีย สําหรับใชเอง

รวม 6 โครงการ - - 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      - - -

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร (สงเสริมสงเสริมความรูและเทคโนโลยีการเกษตร)

งบประมาณ
         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 6 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง จัดฝกอบรมใหกับ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        รอยละ 80 คณะกรรมการประจํา สํานักปลัด อบต.

ประจําหนวยเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย คณะกรรมการประจําหนวย ของผูเขารับ หนวยเลือกตั้ง

เลือกตั้ง การฝกอบรม และเจาหนาที่รักษา

ผานเกณฑ ความปลอดภัย มีความ

การฝกอบรม เขาใจบทบาทและหนาที่

ของตนเอง ตามกฎหมาย

ประกาศ ระเบียบ

และคําสั่งของ

คณะกรรมการในการ

การเลือกตั้งในการ

ปฏิบัติหนาที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

งบประมาณ

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สงเสริมประชาธิปไตย)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ฝกอบรมสัมมนาและศึกษา 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ปละ 1 ครั้ง บุคลากรในองคกรมีความรู สํานักปลัด อบต.

และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในองคกร คณะผูบริหาร ดูงานใหกับพนักงาน ความสามารถ ในการ

บุคลากร ขององคการบริหาร คณะสมาชิกสภา อบต. สวนตําบล พนักงานจาง ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สวนตําบลคลองหา ใหมีศักยภาพในการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

บริหารจัดการงาน อบต. จํานวน 200 คน

ในหนาที่

3 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ปละ 1 ครั้ง บุคลากรในองคกร สํานักปลัด อบต.

และจริยธรรม และจริยธรรม ใหกับ คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม

เจาหนาที่ทองถิ่น ใหกับพนักงานสวนตําบล และจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

 และผูนําชุมชน พนักงานจาง คณะผูบริหาร

 สมาชิกสภาอบต. จํานวน

200 คน

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงปาย เพื่อปรับปรุงปาย ปรับปรุงปาย         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ปาย ปายประชาสัมพันธไดรับ สํานักปลัด อบต.

ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ การปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

หมูที่ 1- 16 จํานวน 16 ปาย

5 โครงการกอสรางปาย เพื่อเปนชองทางในการ ปายประชาสัมพันธ        600,000        600,000        600,000        600,000        600,000 ปาย ประชาชนรับทราบขอมูล สํานักปลัด อบต.

ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ขาวสาร

จํานวน 2 ปาย

6 โครงการปรับปรุงระบบเสียง เพื่อปรับปรุงระบบเสียง ปรับปรุงระบบเสียง        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ระบบเสียง ระบบเสียงตามสายไดรับ สํานักปลัด อบต.

ตามสาย ตามสาย สามารถเผยแพร ตามสาย หมูที่ 1-16 ตามสาย การปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

ขอมูลขาวสารไดอยาง จํานวน  16 ระบบ

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (สงเสริมการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อรักษาความปลอดภัย ระบบกลองโทรทัศน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    รอยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด อบต.

กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในชีวิตและทรัพยสิน วงจรปด CCTV. ของระบบ ในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน เฝาระวัง ขององคการบริหาร กลองโทรทัศน

ปองกันการกออาชญากรรม สวนตําบลคลองหา วงจรปด CCTV.

และยาเสพติด ใชงานไดปกติ

8 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหประชาชนมีชองทาง ระบบสารสนเทศ 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศไดรับการ สํานักปลัด อบต.

สารสนเทศ ในการรับทราบขอมูล 1 เว็บไซต ไดรับการปรับปรุง ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

ขาวสารใหดียิ่งขึ้น อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

รวม 8  โครงการ 3,220,000   3,220,000   3,220,000   3,220,000   3,220,000   

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาระบบสารสนเทศ)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานสารสนเทศ)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ เพื่อลดยอดลูกหนี้คาน้ํา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ระบบจัดเก็บ ทําใหมีลูกหนี้คางชําระ กองคลัง

คาน้ําประปาบาดาล ประปา เพื่อลดระยะเวลา คาน้ําประปา คาน้ําประปาบาดาลลดลง 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พรอมอุปกรณ ทําใหเจาหนาที่

ของเจาหนาที่ ทันสมัย ลดระยะเวลาและขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี แผนที่ภาษีและทะเบียน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ขอมูลที่ดิน สามารถนําขอมูล กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน ทรัพยสินตําบลคลองหา และสิ่งปลูกสราง ไปประกอบการจัดเก็บ

ของตําบลคลองหาใหเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เปนปจจุบัน รายได ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปจจุบัน มีคุณภาพ การจัดเก็บรายได และถูกตอง ปลูกสราง เพื่อใหมีระบบ

และถูกตอง การจัดเก็บภาษีที่ดี

และมีประสิทธิภาพ

รวม 2  โครงการ - - 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      - - -

งบประมาณ

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาระบบการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสรางประสบการณ ครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากร 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        อยางนอย ครู ผูดแลเด็ก และบุคลากร กองการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา และองคความรูใหแกครู ทางการศึกษาในศูนย ปละ 1 ครั้ง ทางการศึกษามีความรู ศาสนา

ผูดูแลเด็ก และบุคลากร พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถในการ และวัฒนธรรม

ทางการศึกษาในศูนย สังกัด อบต.คลองหา ปฏิบัติงาน

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหมีสถานที่ที่มีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       ปรับปรุง มีความพรอมรองรับ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มั่นคง ปลอดภัยสําหรับ องคการบริหารสวนตําบล อาคาร การจัดการศึกษาในระดับ ศาสนา

การจัดการศึกษา คลองหา จํานวน 3 แหง จํานวน 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และวัฒนธรรม

3 โครงการกอสรางโรงเรียน เพื่อใหมีสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสังกัด 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    โรงเรียนอนุบาล มีความพรอมในการจัดการ กองการศึกษา

อนุบาล พรอมรองรับการจัดการ องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 แหง ศึกษาระดับอนุบาล ศาสนา

ศึกษา คลองหา จํานวน 1 แหง และวัฒนธรรม

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ)

   แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดตั้งระบบไฟฟา และอุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ระบบไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา

อุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการปฏิบัติงานของศูนย องคการบริหารสวนตําบล และอุปกรณ องคการบริหารสวนตําบล ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด คลองหา ตําบลคลองหา มีอุปกรณ และวัฒนธรรม

คลองหา องคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติงาน

คลองหา อยางมีประสิทธิภาพ

5 ติดตั้งระบบประปาภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ระบบประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา

และอุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการปฏิบัติงานของศูนย องคการบริหารสวนตําบล และอุปกรณ องคการบริหารสวนตําบล ศาสนา

สังกัด องคการบริหารสวนตําบล พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด คลองหา ตําบลคลองหา มีอุปกรณ และวัฒนธรรม

คลองหา องคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติงาน

คลองหา อยางมีประสิทธิภาพ

6 โครงการกอสรางที่ลางหนา เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 600,000       600,000       600,000       600,000       600,000       ที่ลางหนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แปรงฟน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลางหนา แปรงฟน ที่ได สังกัดองคการบริหาร แปรงฟน มีสถานที่ลางหนาแปรงฟน ศาสนา

สังกัด องคการบริหารสวนตําบล มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สวนตําบลคลองหา ที่ไดมาตรฐาน และวัฒนธรรม

คลองหา ถูกสุขลักษณะ

7 โครงการปรับภูมิทัศน เพื่อใหนักเรียนในเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       ปรับปรุงภูมิทัศน เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 แหง เด็กเล็ก มีสภาพแวดลอม ศาสนา

บริหารสวนตําบลคลองหา ตอการเรียนรู คลองหา จํานวน 3 แหง ที่เหมาะสมตอการเรียนรู และวัฒนธรรม

8 โครงการกอสรางหลังคา/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000    3,600,000    หลังคา/โดม เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา กองการศึกษา

โดมอเนกประสงค ในการปฏิบัติงานของศูนย จํานวน 3 แหง อเนกประสงค เด็กเล็ก มีสถานที่ ศาสนา

พัฒนาเด็กเล็ก 1.ศพด.บานเอื้ออาทร 5/1 จํานวน 3 แหง ทํากิจกรรมเสริมสราง และวัฒนธรรม

2.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 8 พัฒนาการ

3.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 14

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางหลังคา/ เพื่อเตรียมความพรอม หลังคา/โดมอเนกประสงค 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    หลังคา/ โรงเรียนอนุบาลมีสถานที่ กองการศึกษา

โดมอเนกประสงค การจัดการศึกษา โรงเรียอนุบาล  โดมอเนกประสงค ทํากิจกรรมเสริมสราง ศาสนา

ของโรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง พัฒนาการ และวัฒนธรรม

10 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหมีสถานที่ โรงเรียนอนุบาลสังกัด 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ปรับปรุง มีความพรอมรองรับ กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาล พรอมรองรับ องคการบริหารสวนตําบล อาคาร การจัดการศึกษา ในระดับ ศาสนา

การจัดการศึกษา จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง โรงเรียนอนุบาล และวัฒนธรรม

11 โครงการกอสรางที่ลางหนา เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ โรงเรียนอนุบาล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวน 1 แหง โรงเรียนอนุบาลมีสถานที่ กองการศึกษา

แปรงฟน โรงเรียนอนุบาล ลางหนา แปรงฟนที่ได สังกัด  องคการบริหาร ลางหนาแปรงฟน ศาสนา

สังกัด องคการบริหารสวนตําบล มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สวนตําบลคลองหา ที่ไดมาตรฐาน และวัฒนธรรม

คลองหา ถูกสุขลักษณะ

12 โครงการปรับภูมิทัศนโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       โรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนในโรงเรียน กองการศึกษา

อนุบาล สังกัด องคการบริหาร อนุบาล มีสภาพแวดลอม จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง อนุบาลมีสภาพแวดลอม ศาสนา

สวนตําบลคลองหา ที่เหมาะสมตอการเรียนรู ที่เหมาะสมตอการเรียนรู และวัฒนธรรม

13 ติดตั้งระบบไฟฟา และอุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาล 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ระบบไฟฟา โรงเรียนอนุบาล สังกัด กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาล สังกัด องคการ ในการปฏิบัติงาน สังกัด องคการบริหาร และอุปกรณ องคการบริหารสวนตําบล ศาสนา

บริหารสวนตําบลคลองหา ของโรงเรียนอนุบาล สวนตําบลคลองหา คลองหา มีอุปกรณ และวัฒนธรรม

สังกัด องคการบริหาร ในการปฏิบัติงาน

สวนตําบลคลองหา อยางมีประสิทธิภาพ

14 ติดตั้งระบบประปาภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลสังกัด 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ระบบประปา โรงเรียนอนุบาล สังกัด กองการศึกษา

และอุปกรณ โรงเรียนอนุบาล ในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล และอุปกรณ องคการบริหารสวนตําบล ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ของโรงเรียนอนุบาล คลองหา คลองหา มีอุปกรณ และวัฒนธรรม

คลองหา สังกัด องคการบริหาร ในการปฏิบัติงาน

สวนตําบลคลองหา อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหนักเรียนมีสนาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เด็กเลนในการสงเสริม จํานวน  3  แหง จํานวน 3 แหง อบต.คลองหา มีสนาม ศาสนา

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา พัฒนาการอยางเหมาะสม 1.ศพด.บานเอื้ออาทร 5/1 เด็กเลนเสริมพัฒนาการ และวัฒนธรรม

ตามวัย 2.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 8 อยางเหมาะสมตามวัย

3.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 14

16 โครงการจัดหาเครื่องเลน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา

เสริมสรางพัฒนาการ เหมาะสมตามวัย จํานวน  3  แหง จํานวน 3 แหง อบต.คลองหา มีเครื่องเลน ศาสนา

1.ศพด.บานเอื้ออาทร 5/1 สงเสริมพัฒนาการ และวัฒนธรรม

2.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 8 อยางเหมาะสมตามวัย

3.ศพด.อบต.คลองหา หมูที่ 14

รวม 16  โครงการ - - 9,330,000     9,330,000     9,330,000     9,330,000     9,330,000     - - -

งบประมาณ
         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
   ตัวชี้วัด  (KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรที่ 7 

 

 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ 50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00     จํานวนสื่อ มีนักทองเที่ยวเขามา สํานักปลัด อบต.

การประชาสัมพันธ ในตําบลคลองหา การทองเที่ยวในตําบล ประชาสัมพันธ ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

แหลงทองเที่ยวตําบลคลองหา คลองหา เชื่อมโยงธุรกิจและบริการ

ดานการทองเที่ยว

รวม 1  โครงการ - - 50,000.00    50,000.00    50,000.00    50,000.00    50,000.00    - - -

งบประมาณ

   แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการทองเที่ยว (การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การทองเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยว

7. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการทองเที่ยว

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02/1 
โครงการพัฒนาทีน่ำมาจากแผนพฒันาหมูบาน 

 
 



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชนมี แผนพัฒนา กองชาง

แอสฟลทติก พรอมฝงทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  ถนนที่ได หมูบาน

ซอยบานนายประยูร  มาตรฐาน หมูที่ 1

 ในการคมนาคม

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได กอสรางถนนลาดยาง     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000  จํานวนพื้นที่  ประชาชนมี แผนพัฒนา กองชาง

แอสฟลทติกพรอมทอน้ําทิ้งหรือทอ มาตรฐานในการคมนาคม แอสฟลทติก พรอมทอน้ําทิ้ง  ของถนน  ถนนที่ได หมูบาน

ดันลอด หรือทอดันลอด ซอยพานิช  มาตรฐาน หมูที่ 1

พัฒน ระยะทาง 200 ม.  ในการคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติก พรอมฝงทอ

ระบายน้ํา ซอยบานประยูร

ระยะทาง 100 ม.
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกพรอมทอน้ําทิ้งหรือทอดัน

ลอดซอยยิ้มแยม ระยะทาง 500 ม.

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน

หมูที่ 1

กองชาง

4 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000 จํานวนระยะทาง ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

สวนภูมิภาคใชอุปโภค บริโภค ที่ขยายเขต มีน้ําประปา หมูบาน

อยางทั่วถึง ประปา ในการอุปโภค หมูที่ 1

บริโภค

5 โครงสรางถังกักเก็บน้ําเพื่อบริโภค เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 

บริโภคอยางทั่วถึง

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000  จํานวนถังกัก

เก็บน้ํา

 ประชาชนมีน้ํา

ใชบริโภคอยาง

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 1

กองชาง

6 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 จํานวนระยะทาง  ลดปญหา แผนพัฒนา กองชาง

ซอยขางบอบําบัด หมูที่ 1 น้ําทวมขัง  ระบายน้ํา  น้ําทวมขัง หมูบาน

 ที่วางทอ หมูที่ 1

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000      จํานวนพื้นที่  ประชาชนมี แผนพัฒนา กองชาง

แอสฟลทติก พรอมฝงทอระบายน้ํา มาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  ถนนที่ได หมูบาน

ซอยยิ้มแยม  มาตรฐาน หมูที่ 1

 ในการคมนาคม

รวม 7  โครงการ 6,500,000   6,500,000   6,500,000   6,500,000   6,500,000    

สรางถังกักเก็บน้ําเพื่อบริโภค

ขยายเขตประปา ระยะทาง

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติก พรอมฝงทอ

ระบายน้ํา ซอยยิ้มแยม

ระยะทาง 500 ม

วางทอระบายน้ําสาธารณะ

ซอยขางบอบําบัด หมูที่ 1

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก

พรอมทอน้ําทิ้งหรือทอดัน

ลอดซอยยิ้มแยม ระยะทาง 

500 ม.

2,000 ม. หมูที่ 1

งบประมาณเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการลงหินคลุก ซอยดีเสมอ เพื่อใหประชาชนใชถนน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  มีถนนที่ได หมูบาน

 มาตรฐานใช หมูที่ 2

 ในการคมนาคม

2 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยชลอ เพื่อรองรับการขยายตัว 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         ประชาชน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช  มีไฟฟาใช  มีคุณภาพชีวิต หมูบาน

 ที่ดีขึ้น หมูที่ 2

3 โครงการลงหินคลุก ซอยศรีสมพงษ เพื่อใหประชาชนใชถนน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  มีถนนที่ได หมูบาน

 มาตรฐานใช หมูที่ 2

 ในการคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ระยะทาง 70 เมตร

ลงหินคลุก ซอยดีเสมอ

ระยะทาง 70 เมตร

ขยายเขตไฟฟา ซอยชลอ

ระยะทาง 70 เมตร

ลงหินคลุก ซอยศรีสมพงษ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยดีเสมอ เพื่อรองรับการขยายตัว 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         ประชาชน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

ของชุมชนใหมีไฟฟาใช  มีไฟฟาใช  มีคุณภาพชีวิต หมูบาน

 ที่ดีขึ้น หมูที่ 2

5 โครงการลงหินคลุก ซอยชลอ เพื่อใหประชาชนใชถนน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  มีถนนที่ได หมูบาน

 มาตรฐานใช หมูที่ 2

 ในการคมนาคม

6 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยบาน เพื่อรองรับการขยายตัว 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000         ประชาชน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันตก) ของชุมชนใหมีไฟฟาใช  มีไฟฟาใช  มีคุณภาพชีวิต หมูบาน

 ที่ดีขึ้น หมูที่ 2

7 โครงการลงหินคลุก ซอยบาน เพื่อใหประชาชนใชถนน 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันตก) ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  มีถนนที่ได หมูบาน

 มาตรฐานใช หมูที่ 2

 ในการคมนาคม

8 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยบาน เพื่อปองกันและแกไขปญหา 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000         จํานวน  ลดปญหา แผนพัฒนา กองชาง

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันออก) น้ําทวมขัง  ระยะทางที่วาง  น้ําทวมขัง หมูบาน

 ทอระบายน้ํา หมูที่ 2

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนน 150,000       150,000       150,000       150,000       150,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

แอสฟลทติก ซอยบาน น.ส.เฉลียว ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม  ของถนน  มีถนนที่ได หมูบาน

(ฝงตะวันออก)  มาตรฐานใช หมูที่ 2

 ในการคมนาคม

รวม 9  โครงการ 1,550,000   1,550,000   1,550,000   1,550,000   1,550,000    

เปาหมาย

ขยายเขตไฟฟา ซอยบาน

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันตก)

ลงหินคลุก ซอยบาน

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันตก)

วางทอระบายน้ํา ซอยบาน

ขยายเขตไฟฟา ซอยดีเสมอ

ระยะทาง 70 เมตร

ลงหินคลุก ซอยชลอ

ระยะทาง 70 เมตร

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันออก)

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติก ซอยบาน

น.ส.เฉลียว (ฝงตะวันออก)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอระบายน้ํา ซอยสุวรรณทัพ

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000      ถนนลาดยาง 

พรอมวางทอ

ระบายน้ํา 

ระยะทาง 1,200

 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติก เลียบคลองระบายน้ําที่ 5

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000      ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก 

ระยะทาง 1,000

 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)

ซอมบํารุงถนนลาดยาง 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

ระยะทาง 1,200 เมตร

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติก ระยะทาง 1,000 

เมตร

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยสุวรรณทัพ

เพื่อใหประชาชนใชน้ําประปา

ที่มีคุณภาพ

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         ขยายเขต

ประปาสวน

ภูมิภาค ซอย

สุวรรณทัพ 

ระยะทาง 1,000

 เมตร

 ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อุปโภคบริโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

4 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ

กระพริบ) หนาเทคโนธานี

เพื่อใหประชาชนใชถนนได

อยางปลอดภัย

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         สัญญาณไฟ

จราจร (ไฟ

กระพริบ) 

จํานวน 1 จุด

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

5 โครงการประปาชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี

น้ําประปาใชในชุมชน

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000      ระบบประปา

ชุมชน จํานวน 1

 แหง

 ประชาชนมี

น้ําประปาใชใน

ชุมชน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

6 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนใชน้ําประปา

ที่มีคุณภาพ

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000      จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขต

 ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อุปโภคบริโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

7 โครงการเจาะทอลอดฝงตะวันออก   

หมูที่ 3

เพื่อระบายน้ําและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000         จํานวน

ระยะทางที่

เจาะทอลอด

 บรรเทาความ

เดือดรอนจาก

น้ําทวมขังใหกับ

ประชาชน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

8 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํากลาง

หมูบานและถังเล็ก

เพื่อใหประชาชนมีถังเก็บน้ํา

ของหมูบาน

400,000       400,000       400,000       400,000       400,000         ถังเก็บน้ําของ

หมูบาน จํานวน

 1 ถัง

 ประชาชนมีถัง

เก็บน้ําในหมูบาน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยสุวรรณทัพ ระยะทาง 

1,000 เมตร

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ

กระพริบ) จํานวน 1 จุด

กอสรางระบบประปาชุมชน 

จํานวน 1 แหง

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 หมูที่ 3

ทอลอด ขนาด ∅ 40 ซม.

หนาบานนายอภิชาต ราชวี 

และนายวินัย รอยวิบูลย 

หนาบานอาจารยสัมฤทธิ์ 

ตลับนาค

ถังเก็บน้ําของหมูบาน 

จํานวน 1 ถัง
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมู

ที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีศาลา

ประชาคมไวจัดประชุมและ

ทํากิจกรรม

900,000       900,000       900,000       900,000       900,000         กอสรางศาลา

ประชาคม 

จํานวน 1 แหง

 ประชาชนมี

ศาลาประชาคม

ไวจัดประชุม

และทํากิจกรรม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล

 หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนใชน้ําประปา

ที่มีคุณภาพ

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000      จํานวน 1 บอ  ประชาชนมี

น้ําประปาใช

อุปโภคบริโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กองชาง

รวม 10  โครงการ 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000   

กอสรางศาลาประชาคม 

จํานวน 1 แหง

เพื่อดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาลจํานวน 1 บอ

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไขปญหา 4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000      จํานวน  ลดปญหา แผนพัฒนา กองชาง

ซอยสมถวิล น้ําทวมขัง  ระยะทางที่วาง  น้ําทวมขัง หมูบาน

 ทอระบายน้ํา หมูที่ 4

2 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         จํานวน  ประชาชนมีน้ํา แผนพัฒนา กองชาง

ซอยรวมใจพัฒนา ใชอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง  ระยะทาง  ประปาใชอุปโภค หมูบาน

 ของการวางทอ  บริโภค หมูที่ 4

 ประปา  อยางทั่วถึง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

 

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000      จํานวนพื้นที่  ประชาชนมีถนน แผนพัฒนา กองชาง

ติกคอนกรีต ซอยอยูสุข มาตรฐานในการคมนาคม  ของ  ที่ไดมาตรฐาน หมูบาน

ในการคมนาคม หมูที่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

วางทอระบายน้ํา

ซอยสมถวิล  ระยะทาง

1,000 เมตร

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ระยะทาง 1,150 เมตร

ซอยรวมใจพัฒนา

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟ ติกคอนกรีต ซอยอยูสุข
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

 

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      จํานวนพื้นที่  ประชาชนมีถนน แผนพัฒนา กองชาง

ติกคอนกรีต ซอยสมถวิล มาตรฐานในการคมนาคม  ของ  ที่ไดมาตรฐาน หมูบาน

ในการคมนาคม หมูที่ 4

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         ประชาชน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

อําเภอคลองหลวง ซอยทองหลอ ของชุมชนใหมีไฟฟาใช  มีไฟฟา  มีคุณภาพชีวิต หมูบาน

 ที่ดีขึ้น หมูที่ 4

6 โครงการจัดทําทางสําหรับรถจักรยาน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000      จํานวนระยะทาง  ประชาชนมีถนน แผนพัฒนา กองชาง

หมูที่ 4 ใชปนจักรยาน สําหรับรถ  ใชในการปน หมูบาน

จักรยาน  จักรยาน หมูที่ 4

7 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมเจาะ เพื่อเปนการระบายน้ํา 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      จํานวนระยะทาง  บรรเทาความ แผนพัฒนา กองชาง

ทอลอด ซอยทองหลอ หมูที่ 4 และแกไขปญหาน้ําทวมขัง  ที่วางทอ  เดือนรอนจาก หมูบาน

 ระบายน้ํา  น้ําทวมขัง หมูที่ 4

8 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         จํานวนระยะทาง  ประชาชนมี แผนพัฒนา กองชาง

ซอยภิรมย หมูที่ 4 สะดวก ปลอดภัยในการ  ที่ติดตั้งไฟฟา  ความปลอดภัย หมูบาน

คมนาคม  สองสวาง ในชีวิต หมูที่ 4

และทรัพยสิน

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000         จํานวนพื้นที่  ประชาชนมีถนน แผนพัฒนา กองชาง

หินคลุก ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 4 มาตรฐานในการคมนาคม ของถนน  ที่ไดมาตรฐาน หมูบาน

ในการคมนาคม หมูที่ 4

รวม  9  โครงการ 23,900,000 23,900,000 23,900,000 23,900,000 23,900,000   

ซอยทองหลอ ระยะทาง

1,000 เมตร

จัดทําทางสําหรับรถจักรยาน

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟ ติกคอนกรีต ซอยสมถวิล 6

(ผูพันแวน) ระยะทาง

1,000 เมตร

หมูที่ 4 ระยะทาง

1,000 เมตร

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ซอยภิรมย 19 ระยะทาง

700 เมตร

ปรับปรุงถนนโดยการลง

หินคลุก ซอยรวมใจพัฒนา

หมูที่ 4

วางทอระบายน้ําพรอมเจาะ

ทอลอด ซอยทองหลอ

ระยะทาง 1,000 เมตร

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอคลองหลวง
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเจาะทอลอด เลียบคลองสง

น้ําที่ 5 ทายซอยเอมบางเตย หมูที่ 5

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000         จํานวนจุดที่

เจาะทอลอด

 ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก ซอยตุง-หอม หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000      จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยกลิ่นหวน เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000         ประชาชนมี

ไฟฟาใช

 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก ซอยปาประดับ 2

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เจาะทอลอดเลียบคลองสง

น้ําที่ 5 ทายซอยเอมบางเตย

 หมูที่ 5

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก ซอยตุง-หอม หมูที่ 5

ขยายเขตไฟฟา ซอยกลิ่นหวน

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก ซอยปาประดับ 2

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยโคกเสือ เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

       600,000        600,000        600,000        600,000         600,000  ประชาชนมี

ไฟฟาใช

 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีต ซอยเฉยโฉม

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

    4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000      4,500,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ใน

หมูบานเอื้ออาทร 5/1

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

       800,000        800,000        800,000        800,000         800,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงฝาทอระบายน้ําทิ้ง 

หมูบานเอื้ออาทร 5/1

เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางสัญจรของประชาชน

       150,000        150,000        150,000        150,000         150,000  ฝาทอระบาย

น้ําทิ้ง

 ปองกันการเกิด

อุบัติเหตุ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

9 โครงการจัดทําชองทางสําหรับ

รถจักรยาน

เพื่อใหประชาชนถนนสําหรับ

ปนจักรยาน

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000      2,000,000  จํานวน

ระยะทาง

สําหรับ

รถจักรยาน

 ประชาชนมี

ถนนที่ใชในการ

ปนจักรยาน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา

ตะวันออก 14 (เอมบางเตย) หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

    3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,000      3,500,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กองชาง

รวม 10  โครงการ 14,652,566 14,652,567 14,652,568 14,652,569 14,652,570   

ขยายเขตไฟฟา ซอยโคกเสือ

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

ซอยเฉยโฉม

ปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ใน

หมูบานเอื้ออาทร 5/1

ปรับปรุงฝาทอระบายน้ําทิ้ง 

หมูบานเอื้ออาทร 5/1

จัดทําชองทางสําหรับ

รถจักรยาน

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยคลอง

หาตะวันออก 14 (เอมบาง

เตย) หมูที่ 5
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อปองกันและแกไขปญหา 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         จํานวน  ลดปญหา แผนพัฒนา กองชาง

บริเวณหนาบานนางจํารัส-ออกคลอง- น้ําทวมขัง  ระยะทางที่วาง  น้ําทวมขัง หมูบาน

หนาหออัครศิลปน หมูที่ 6  ทอระบายน้ํา หมูที่ 6

2 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000    1,400,000      จํานวน  ประชาชนมีน้ํา แผนพัฒนา กองชาง

ซอยรัตนา และเลียบคลองระบายน้ํา ใชอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง  ระยะทาง  ประปาใชอุปโภค หมูบาน

ที่ 5 ฝงตะวันตก หมูที่ 6  ของการวางทอ  บริโภค หมูที่ 6

 ประปา  อยางทั่วถึง

3 โครงการเจาะทอลอดถนน บริเวณ เพื่อปองกันและแกไขปญหา 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         จุดเจาะทอ  ลดปญหา แผนพัฒนา กองชาง

บานคุณรําพึง พุกประจบ หมูที่ 6 น้ําทวมขัง  ลอดถนน  น้ําทวมขัง หมูบาน

 จํานวน 1 แหง หมูที่ 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

วางทอระบายน้ําสาธารณะ

บริเวณหนาบานนางจํารัส

ออกคลอง-หนาหอ

อัครศิลปน

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ซอยรัตนา และเลียบคลอง

ระบายน้ําที่ 5 ฝงตะวันตก

หมูที่ 6

ขนาดทอ เสนผาศูนยกลาง

40 ซม.
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000         สัญญาณไฟ  ลดการเกิด แผนพัฒนา กองชาง

(ไฟกระพริบ) หนาซอยรัตนา หมูที่ 6 และเตรียมตัวลดความเร็ว  จราจร  อุบัติเหตุ หมูบาน

 จํานวน 1 จุด หมูที่ 6

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัว 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000         ประชาชน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบคลอง ของชุมชนใหมีไฟฟาใช  มีไฟฟาใช  มีคุณภาพชีวิต หมูบาน

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6  ที่ดีขึ้น หมูที่ 6

6 โครงสรางถังกักเก็บน้ําเพื่ออุปโภค เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภค 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000      ถังกักเก็บน้ํา  ประชาชนมีน้ํา แผนพัฒนา กองชาง

บริโภค หมูที่ 6 บริโภค อยางทั่วถึง ขนาด 3,000 ลิตร  ใชอุปโภคบริโภค หมูบาน

 จํานวน 3 ถัง  อยางทั่วถึง หมูที่ 6

7 โครงการกอสรางสะพานเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีสะพาน 450,000       450,000       450,000       450,000       450,000         จํานวนสะพาน  ประชาชน แผนพัฒนา กองชาง

หนาบาน นายจํานอง ศรีแสงทรัพย ใชสัญจรไปมา  เหล็ก  มีสะพาน หมูบาน

 ใชสัญจรไปมา หมูที่ 6

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนน 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         จํานวนระยะทาง  ประชาชนมีถนน แผนพัฒนา กองชาง

หมูที่ 6 ใชสัญจรไปมา  ของถนน  ใชสัญจรไปมา หมูบาน

 ไดสะดวกขึ้น หมูที่ 6

รวม 8 โครงการ 5,150,000   5,150,000   5,150,000   5,150,000   5,150,000    

สัญญาณไฟจราจร

(ไฟกระพริบ)

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอคลองหลวง ถนนเลียบ

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หนาบานนายจํานอง

ศรีแสงทรัพย

กอสรางถนนหินคลุก

บริเวณถนนเลียบคลองสง

้ํ ี่        

คลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6

ขนาด 3,000 ลิตร

จํานวน 3 ถัง

กอสรางสะพานเหล็ก
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคะแอน

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระยะทาง  

1,000 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวก  

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยนนทนาคร

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก  

คอนกรีต 

ระยะทาง  

1,000 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวก  

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยตะวันตก 27

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก  

คอนกรีต 

ระยะทาง  

1,000 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ระยะทาง 1,000 เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ระยะทาง 

1,000 เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ระยะทาง 

1,000 เมตร
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยระยาเพชร

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000      ถนนลาดยาง

แอสฟลทติก  

คอนกรีต 

ระยะทาง  

1,000 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ซอย

ตะวันตก 27

เพื่อใหประชาชนใชถนนได

อยางปลอดภัย

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000         ถนนลาดยาง 

กวาง 8.00 เมตร

 ระยะทาง  

1,000 เมตร

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยพิมพ

สมบุญ (ตอจากเดิม)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนนใน

การสัญจร

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000         ถนนลูกรัง 

ระยะทาง 1,000

 เมตร

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย

ไฟฟา

เพื่อใหประชาชนใชถนนได

อยางปลอดภัย

9,600,000    9,600,000    9,600,000    9,600,000    9,600,000      ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

พรอมวางทอ

ระบายน้ํา 

ระยะทาง 1,000

 เมตร

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอย

สาธารณะ หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000         จํานวน

ระยะทางการ

ขยายเขตไฟฟา

 ประชาชนไดมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอย

สาธารณะ หมูที่ 7

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000      จํานวน

ระยะทางการ

วางทอระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ระยะทาง 

1,000 เมตร

กอสรางถนนลาดยาง กวาง 

8.00 เมตร ระยะทาง 1,000

 เมตร

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนนลูกรัง ระยะทาง

 1,000 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบาย

น้ํา ระยะทาง 1,000 เมตร

ขยายเขตไฟฟา ซอย

สาธารณะ หมูที่ 7

วางทอระบายน้ํา ซอย

สาธารณะ หมูที่ 7
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ซอยสาธารณะ หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวก ความปลอดภัยในการ

สัญจร

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000      จํานวนพื้นที่

ของถนนหินคลุก

 ประชาชนมี

ความสะดวก 

ความปลอดภัย

ในการสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 7

กองชาง

รวม 10  โครงการ 33,900,000 33,900,000 33,900,000 33,900,000 33,900,000   

ซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ซอยสาธารณะ หมูที่ 7

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย

ทับทิม

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การสัญจรและขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมีถนน

ใชในการสัญจร

และขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ซอยศรีไพศาล

เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางสัญจรของประชาชน

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยนนทนาคร

เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางสัญจรของประชาชน

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

กอสรางถนนหินคลุก ซอย

ทับทิมทอง ระยะทาง 800 

เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต พรอมวาง

ทอระบายน้ํา ซอยศรีไพศาล

ระยะทาง 1,200 เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยนน-

ทนาคร ระยะทาง 1,200 

เมตร
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ

ซอยตะวันออก 29 (รวมใจ)

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก (สวน

เกษตร)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน

คลุก ซอยคลองหาตะวันตก (สวน

เกษตร)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

7 โครงการเจาะทอลอดถนน ซอยทับทิม เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนจุดที่

เจาะทอลอด

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนน

เลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 8

เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางสัญจรของประชาชน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางสัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

9 โครงการกอสรางโรงเรือนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล)

เพื่อใชประชาชนมีไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยไวใช

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโรงเรือน

พลังงาน

แสงอาทิตย

ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กองชาง

รวม 9  โครงการ 22,600,000 22,600,000 22,600,000 22,600,000 22,600,000   

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน

คลุก ซอยคลองหาตะวันตก 

(สวนเกษตร)

ทอลอดถนน ซอยทับทิมทอง

กอสรางถนนหินคลุก ถนน

เลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

หมูที่ 8

กวาง 4X8 เมตร

วางทอระบายน้ําสาธารณะ

ซอยตะวันออก 29 (รวมใจ)

ระยะทาง 1,200 เมตร

ปรับปรุงถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 

(สวนเกษตร)

เปาหมาย

332



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยคลองหาตะวันตก (อุทัย-ปกขาว)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา 

ที่ไดมาตรฐานใชอุปโภค 

บริโภค อยางทั่วถึง

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตประปา

ประชาชนมี

น้ําประปา ที่ได

มาตรฐานใช

อุปโภค บริโภค 

อยางทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

2 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง ซอย

คลองหาตะวันตก (อุทัย-ปกขาว)

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

80,000        80,000        80,000        80,000        80,000        จํานวนจุดที่

ติดตั้งโคมไฟ

สองสวาง

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยคลองหา

ตะวันตก ลําไย-จําป (สํานักสงฆ)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ซอยคลองหาตะวันตก 

(อุทัย-ปกขาว)

ติดตั้งโคมไฟสองสวาง ซอย

คลองหาตะวันตก (อุทัย-ปก

ขาว)

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยคลอง

หาตะวันตก ลําไย-จําป 

(สํานักสงฆ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก  ลําไย-

จําป (สํานักสงฆ)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000    จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

5 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง ซอย

คลองหาตะวันตก ลําไย-จําป (สํานัก

สงฆ)

เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       จํานวนจุดที่

ติดตั้งโคมไฟ

สองสวาง

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

6 โครงการเจาะทอลอดถนน ฝง

ตะวันออก ชวงสนามกอลฟ ซอย

คลองหาตะวันออก 29

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จํานวนจุดที่

เจาะทอลอดถนน

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

7 โครงการเจาะทอลอดถนน ฝง

ตะวันออก หนาหมูบานราชธานี

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       จํานวนจุดที่

เจาะทอลอดถนน

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

8 โครงการขยายเขตประปาบาดาล 

ซอยสามัคคี หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

 อยางทั่วถึง

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตประปา

บาดาล

ประชาชนมี

น้ําประปาดาล 

ที่ไดมาตรฐาน

ใชอุปโภค 

บริโภค อยาง

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 9

กองชาง

รวม 8 โครงการ 16,030,000 16,030,000 16,030,000 16,030,000 16,030,000 

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตประปาบาดาล 

ซอยสามัคคี หมูที่ 9 

ระยะทางประมาณ 2,400 

เมตร

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยคลองหาตะวันตก 

 ลําไย-จําป (สํานักสงฆ)

ติดตั้งโคมไฟสองสวาง ซอย

คลองหาตะวันตก (อุทัย-ปก

ขาว)

เจาะทอลอดถนน ฝง

ตะวันออกชวงสนามกอลฟ 

ซอยคลองหาตะวันออก 29

เจาะทอลอดถนน ฝง

ตะวันออก หนาหมูบานราช

ธานี

เปาหมาย
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยศรีชัยถึงคลองสง

น้ําที่ 6 ซาย

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

2 โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยพุมโพธิ์ ตลอดซอย

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

3 โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยขันทาจีน ตลอด

ซอย

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยศรีชัยถึง

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย

ขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยพุมโพธิ์ 

ตลอดซอย

ขยายถนนลาดยางแอสฟลท

ติกสคอนกรีต ซอยขันทาจีน

 ตลอดซอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย 

ฝงตะวันตกตลอดหมูที่ 10 จรดหมูที่ 

9 เชื่อมซอยสามัคคี

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

5 โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ถนนสาธารณะ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การใชเสนทาง

สัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

6 โครงการปรับปรุงเชิงลาดสะพาน 

คสล. หมูที่ 10 และหมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีสะพานใช

ในการสัญจรไดสะดวกมากขึ้น

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000        จํานวนพื้นที่

ของสะพาน

 ประชาชนมี

สะพานในการ

ใชสัญจรได

สะดวกมากขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยสายหยุด  หมูที่

 10

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยพุมโพธิ์  หมูที่ 

10

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลท ซอยกุหลาบ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได 

มาตรฐานในการคมนาคม

2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชน ใช

ถนนที่ได 

มาตรฐานใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 10

กองชาง

รวม 9 โครงการ 31,650,000 31,650,000 31,650,000 31,650,000 31,650,000 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนเลียบคลองสงน้ําที่

 6 ซาย ฝงตะวันตกตลอด

หมูที่ 10 จรดหมูที่ 9 เชื่อม

ซอยสามัคคี

ซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ถนนสาธารณะ หมูที่ 10

ปรับปรุงเชิงลาดสะพาน 

คสล. หมูที่ 10 และหมูที่ 15

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอย

สายหยุด  หมูที่ 10 กวาง 6 

เมตร ยาว 500 เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต ซอยพุม

โพธิ์  หมูที่ 10 กวาง 6 เมตร

 ยาว 1,200เมตร

กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลท ซอยกุหลาบ หมูที่ 10 

กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนการไฟฟาอําเภอคลองหลวง 

ตอจากบานนายไพฑูร  ทองมา ถึง

แอนดซอยโพธิ์สุข 2 หมูที่ 11

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟา

ประชาชนมี

ไฟฟาใชอยาง

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

2 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง 

ซอยโพธิ์สุข 2 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

คมนาคม

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวนจุดที่

ติดตั้งระบบ

ไฟฟาสองสวาง

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

3 โครงการเปลี่ยนปายชื่อซอยโพธิ์สุข 2 

เปนซอยทองมา หมูที่ 11

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การคมนาคม

3,000          3,000          3,000          3,000          3,000          จํานวนจุดที่

ติดตั้งปาย

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟา  ตอจาก

บานนายไพฑูร  ทองมา ถึง

แอนดซอยโพธิ์สุข 2 หมูที่ 

11 ระยะทาง 200 เมตร

ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง 

ซอยโพธิ์สุข 2 หมูที่ 11

เปลี่ยนปายชื่อซอยโพธิ์สุข 2 

เปนซอยทองมา หมูที่ 11

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันออก (ทิดเนตร) 

หมูที่ 11

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก(ชู

พันธ) หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 

หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

7 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ถนนเลียบคลองฝงตะวันตก ซอย 48

 หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตประปา

ประชาชนมี

น้ําประปาที่ได

มาตรฐานใช

อุปโภค บริโภค

 ั่ ึ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 45 หมูที่

 11

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

600,000       600,000       600,000       600,000       600,000       จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนทีได

มาตรฐานใน

การคมนาคม

และขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันออก (ทิด

เนตร) หมูที่ 11 ระยะทาง 

600 เมตร

กอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต ซอยคลองหา

ตะวันตก (ชูพันธ) หมูที่ 11 

พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กถนนเลียบคลองระบาย

น้ําที่ 5 หมูที่ 11

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

 ถนนเลียบคลองฝงตะวันตก

 ซอย 48 หมูที่ 11

ปรับปรุงถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก

 45 หมูที่ 11

เปาหมาย งบประมาณ
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยครูหวง 

หมูที่ 11

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟา

ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กองชาง

รวม 9  โครงการ 13,853,000 13,853,000 13,853,000 13,853,000 13,853,000 

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟา ซอยครูหวง 

หมูที่ 11

339



แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลทติก หมูที่ 12 (บานนางละอองถึง

บานนายณัฐวุฒิ)

เพื่อใหประชาชน ใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวง หมูที่ 12 ฝงตะวันตกจาก

บานนายถาวรถึงนายธวัช

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         ประชาชนมี

ไฟฟาใช

 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

3 โครงการวางทอประปาบาดาล พรอม

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 จากบาน

นายสําเภาถึงบานนางศรีนวล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

 อยางทั่วถึง

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     จํานวน

ระยะทางการ

วางทอประปา

 ประชาชนมีน้ํา

สําหรับใชใน

การอุปโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)

กวาง 8 เมตร ยาว 700 เมตร

ระยะทาง 40 เมตร

วางทอประปาบาดาล พรอม

วางทอระบายน้ํา จากบาน

นายสําเภาถึงบานนางศรีนวล

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการวางทอประปาสวนภูมิภาค 

หมูที่ 12 ฝงตะวันตก บานมานะถึง

บานยุย

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐานใชอุปโภค บริโภค

 อยางทั่วถึง

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        จํานวน

ระยะทางการ

วางทอประปา

 ประชาชนมีน้ํา

สําหรับใชใน

การอุปโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟสท

คอนกรีตพรอมวางทอระบายน้ํา ซอย

กมลนิมิต หมูที่ 12 (จากบานนายพิชัย

 ถึงนายเพิ่ม เจนกระบวน)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

เกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

และมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 (จากบาน

นางละอองถึงบานนายณัฐวุฒิ)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

เกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 12

 ซอยบุญสง (จากบานนายสําเนาถึง

บานนางศรีนวล)

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การใชเสนทาง

สัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอประปาสวนภูมิภาค 

ฝงตะวันตก บานมานะถึง

บานยุย

กอสรางถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ซอยกมลนิมิต 

หมูที่ 12 (จากบานนายพิชัย

 ถึงนายเพิ่ม เจนกระบวน) 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

1,150 เมตร

กอสรางถนนลาดยาง พรอม

วางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 

จากบานนางละออง ถึงบาน

นายณัฐวุฒิ ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 700 เมตร

ซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 

12ซอยบุญสง (จากบานนาย

สําเนาถึงบานนางศรีนวล) 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

200 เมตร
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง  

พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 12 ซอย

ศรีกล่ํา

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การใชเสนทาง

สัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

9 โครงการซอมแซมถนนแอสฟสทติก 

คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก ๔๓

 (ศรีกล่ํา) หมูที่12

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

576,000       576,000       576,000       576,000       576,000        จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การใชเสนทาง

สัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

10 โครงการซอมแซมถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก (กล่ําอยู

สุข2) หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

180,000       180,000       180,000       180,000       180,000        จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การใชเสนทาง

สัญจร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 12

กองชาง

รวม 10 โครงการ 21,266,000 21,266,000 21,266,000 21,266,000 21,266,000 

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ซอมแซมถนนแอสฟสทติก 

คอนกรีต ซอยคลองหา

ตะวันออก ๔๓ (ศรีกล่ํา) หมู

ที่12

ซอมแซมถนนโดยการลงดิน

ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก 

(กล่ําอยูสุข 2) หมูที่ 12

ซอมแซมถนนลาดยาง  

พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่

 12 ซอยศรีกล่ํา ระยะทาง 

500 เมตร
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต (ซอยกล่ําอยูสุข1) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา (ซอย

สองพี่นอง) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต (ซอย ป.ถนอมสุข) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

กอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต (ซอยกล่ําอยูสุข1) 

หมูที่ 13

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบาย

น้ํา (ซอยสองพี่นอง) หมูที่ 13

กอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต (ซอย ป.ถนอมสุข)

 หมูที่ 13

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

343



ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันตก (พูลทอง)  หมู

ที่ 13

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

 ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

5 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมทอ

ลอด บริเวณวัดและโรงเรียนวัดศิริจัน

ทาราม หมูที่ 13

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

 ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต พรอมวางทอระบายน้ํา 

(ซอย 56/1) หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

    9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000  จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กองชาง

รวม 6 โครงการ 31,800,000 31,800,000 31,800,000 31,800,000 31,800,000 

กอสรางถนนแอสฟลทติก  

คอนกรีต พรอมวางทอ

ระบายน้ํา (ซอย 56/1) หมูที่

 13กวาง 5 เมตร ยาว 1,100

 เมตร

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ําสาธารณะ 

ซอยคลองหาตะวันตก  (พูล

ทอง) หมูที่ 13

วางทอระบายน้ําพรอมทอ

ลอด บริเวณวัดและโรงเรียน

วัดศิริจันทาราม หมูที่ 13
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แบบ ผ. 02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซอมถนนสาธารณะ ซอยสุข

เกษม หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน

ระยะทางของ

ถนนที่ซอมแซม

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ชุมชนเอื้ออาทร หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนพื้นที่

ของถนนที่

ปรับปรุง

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟา

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ชุมชนเอื้ออาทร หมูที่

 14

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 14 ให

ครอบคลุมทั้งหมูบาน

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ซอมถนนสาธารณะ ซอยสุข

เกษม หมูที่ 14

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงสนามชุมชนเอื้อ

อาทร 5/3 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนสามารถใช

ทํากิจกรรมกีฬา นันทนาการ

และกิจกรรมอื่นได

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนพื้นที่

สนามที่ปรับปรุง

ประชาชน

สามารถใชทํา

กิจกรรมกีฬา

นันทนาการ

และกิจกรรมอื่น

ได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

5 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอย

คลองหาตะวันตก 63 (สุขเกษม) หมูที่

 14

เพื่อใหประชาชนมีความ

สะดวกในการคมนาคม

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

6 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค 

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมโดมบริเวณ

เอื้ออาทร 5/3 หมูที่ 14

เพื่อใหประชาชนสามารถใช

ทํากิจกรรมรวมกัน กิจกรรม

กีฬา นันทนาการและ

กิจกรรมอื่นได

3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    จํานวนพื้นที่

ของลานกีฬา

อเนกประสงค

ประชาชน

สามารถใชทํา

กิจกรรมรวมกัน

 กิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ

และกิจกรรมอื่น

ได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

7 โครงการวางทอระบายน้ําเชื่อมตอ

คลองสงน้ํา หมูที่ 14

เพื่อระบายน้ําและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000    จํานวน

ระยะทางที่วาง

ทอระบายน้ํา

สามารถระบาย

น้ําและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

ได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

8 โครงการขุดสระน้ํา หมูที่ 14 เพื่อกักเก็บน้ําใหประชาชนใช

รวมกัน

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวนพื้นที่

ของสระน้ํา

 สามารถกัก

เก็บน้ําให

ประชาชนใช

รวมกันได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

วางทอระบายน้ําเชื่อมตอ

คลองสงน้ํา หมูที่ 14 ระยะ 

2,400 เมตร

ขุดสระน้ํา หมูที่ 14

เปาหมาย

ปรับปรุงสนามชุมชนเอื้อ

อาทร 5/3 หมูที่ 14

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย

คลองหาตะวันตก 63 (สุข

เกษม) หมูที่ 14

กอสรางลานอเนกประสงค 

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม

โดมบริเวณเอื้ออาทร 5/3 

หมูที่ 14
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการกอสรางลานคอนกรีตพรอม

ฝงทอระบายน้ําริมคลองระบายน้ําฝง

ตะวันออก หมูที่ 14

เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ

ของหมูบานและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่

ของลานคอนกรีต

ประชาชน

สามารถใชทํา

กิจกรรม

สาธารณะของ

หมูบานไดและ

ลดปญหาน้ํา

ทวมขังได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 14

กองชาง

รวม 9  โครงการ 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 

เปาหมาย งบประมาณ

กอสรางลานคอนกรีตพรอม

ฝงทอระบายน้ําริมคลอง

ระบายน้ําฝงตะวันออก หมูที่

 14

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เลียบ

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง เลียบ

คลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

3 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามคลองหาหนาซอยเกิด

แจง หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนไดใชสะพาน

ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    จํานวน

ระยะทางของ

สะพาน

 ประชาชนมี

สะพานที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

ซอมแซมถนนลูกรัง เลียบ

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 15

ซอมแซมถนนลูกรัง เลียบ

คลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 15

กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามคลองหา

หนาซอยเกิดแจง หมูที่ 15

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ซอยยิ้ม

ละมาย 1 หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย

ศาลเจาแม หมูที่ 15

 เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานใชในการคมนาคม

4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

และมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

6 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยเกาะโพธิ์

 หมูที่ 15

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       จํานวน

ระยะทางของ

การขยายเขต

ไฟฟา

 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

7 โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ถนนสาธารณะ หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟา ซอยเกาะ

โพธิ์ หมูที่ 15 ระยะทาง 200

 เมตร

ซอมแซมถนนโดยการลงหิน

คลุก ถนนสาธารณะ หมูที่ 15

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยยิ้ม

ละมาย 1 หมูที่ 15

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบาย

น้ํา ซอยศาลเจาแม หมูที่ 15

 ระยะทาง 1,200 เมตร

เปาหมาย
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เลียบคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 

15

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000    จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย

สหกรณนาขวัญ 1 หมูที่ 15

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน

การขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดจนการเดินทาง

สัญจร

9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000    9,000,000    จํานวน

ระยะทางของ

ถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

และมีความ

สะดวกในการ

เดินทาง

แผนพัฒนา

หมูบานหมู

ที่ 15

กองชาง

รวม 9 โครงการ 29,550,000 29,550,000 29,550,000 29,550,000 29,550,000 

เปาหมาย งบประมาณ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เลียบคลองระบายน้ําที่

 5 หมูที่ 15 ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 1,700 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา

 ซอยสหกรณนาขวัญ 1 หมูที่

 15 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

 1,100 เมตร

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงสรางสรางเขื่อนเพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน หมูที่ 16 (ติดถนนระพีพัฒน ถึง

บานนายจําเนียร)

เพื่อปองกันการพังทลายของ

ดิน

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จํานวน

ระยะทางของ

การสรางเขื่อน

 ลดการ

พังทลายของดิน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

คลองหลวง พรอมติดตั้งไฟสองสวาง 

ซอยสหกรณ-นาขวัญ หมูที่ 16

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟา

 ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

3 โครงการขยายเขตประปา ซอยอุทยา

นิล หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

บาดาลใชอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

600,000       600,000       600,000       600,000       600,000       จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตประปา

 ประชาชนมีน้ํา

ใชในการ

อุปโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

1.  ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

สรางเขื่อน ระยะทาง 150 

เมตร

ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง

ไฟสองสวาง ระยะทาง 

2,000 เมตร

ขยายเขตประปา ซอยอุท 

ยานิล หมูที่ 16 ระยะทาง 

1,500 เมตร
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย

คลองแอน 4,5 หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่

ของถนน

 ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

เกี่ยวกับการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

มีความสะดวก

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

5 โครงการขยายเขตไฟฟา พรอมไฟสอง

สวางคลองแอน 5, 6 หมูที่ 16

เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนใหมีไฟฟาใช

1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    จํานวน

ระยะทางที่ขยาย

เขตไฟฟา

ประชาชนมี

ไฟฟาใช

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

6 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 

บริเวณปากคลองหา หมู 16

เพื่อเตือนใหผูขับขี่ระมัดระวัง

 และเตรียมลดความเร็ว

1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     จํานวนจุด

ติดตั้งสัญญาณ

ไฟกระพริบ

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

7 โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา ซอย

สหกรณนาขวัญ หมูที่ 16

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขัง

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       จํานวน

ระยะทางที่ขุด

ลอกทางระบาย

น้ํา

 ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

บริเวณปากคลองหา หมู 16

ขุดลอกทางระบายน้ํา ซอย

สหกรณนาขวัญ หมูที่ 16

เปาหมาย

กอสรางถนนลาดยาง สาย

คลองแอน 4,5 หมูที่ 16 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

2,000 เมตร

ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง

ไฟสองสวาง ระยะทาง 

2,000 เมตร
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 

ฝงตะวันตก หมูที่ 8-16

เพื่อใหประชาชนใชถนนที่ได

มาตรฐานในการคมนาคม

51,000,000  51,000,000  51,000,000  51,000,000  51,000,000   จํานวนพื้นที่

ของถนน

ประชาชนมี

ถนนที่ได

มาตรฐานใชใน

การคมนาคม

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 16

กองชาง

รวม 8 โครงการ 61,300,000 61,300,000 61,300,000 61,300,000 61,300,000 

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนเลียบคลอง

ระบายน้ําที่ 5 ฝงตะวันตก 

หมูที่ 8-16

เปาหมาย
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงอาคารปอมจุดตรวจ

 หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุงอาคารใหสามารถ

ใชงานรักษาความสงบ

เรียบรอยในตําบลใหดียิ่งขึ้น

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        อาคารปอมจุด

ตรวจ จํานวน 1

 หลัง

 เพื่อปรับปรุง

อาคารให

สามารถใชงาน

รักษาความสงบ

เรียบรอยใน

ตําบลใหดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

สํานักปลัด 

อบต.

รวม 1  โครงการ 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

ปรับปรุงอาคารปอมจุด

ตรวจความสงบเรียบรอย 

จํานวน 1 จุด

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานของ 

อสม. เพื่อการตรวจเยี่ยมในชุมชน

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุขมูลฐาน

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        รอยละ 60 ของ

 อสม.ที่เขารวม

โครงการ

อสม.ในชุมชนมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

มากขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 1

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

2 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานของ 

อสม. เพื่อการตรวจเยี่ยมในชุมชน

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ อสม.ในชุมชน

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       รอยละ 60 ของ

 อสม.ที่เขารวม

โครงการ

อสม.ในชุมชนมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

มากขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 อสม.ในชุมชน หมูที่ 1 มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 อสม.ในชุมชน หมูที่ 3 มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานของ 

อสม. เพื่อการตรวจเยี่ยม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในกับ อส

ม.

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       รอยละ 60 ของ

 อสม.ที่เขารวม

โครงการ

อสม.ในชุมชนมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

มากขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 5

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

4 โครงการพัฒนาศักยแกนนําสุขภาพ 

(อสม.)

เพื่อเพิ่มศักยภาพของแกนนํา

สุขภาพ (อสม.)

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       รอยละ 60 ของ

 อสม.ที่เขารวม

โครงการ

 เพิ่มศักยภาพ

ของแกนนํา

สุขภาพ (อสม.)

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 6

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

5 โครงการสงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็ก

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

โภชนาการและการดูแล

สุขภาพอนามัยของแมและเด็ก

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละ 60 ของ

จํานวนแมและ

เด็กที่เขารวม

โครงการ

 ประชาชน

ไดรับความรู

เกี่ยวกับ

โภชนาการและ

การดูแลสุขภาพ

อนามัยของแม

และเด็ก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อใหประชาชนไดทาน

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        รอยละ 60 ของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนรูจัก

วิธีกําจัดหนอน 

พยาธิและ

วิธีการปรุง

อาหารใหถูก

สุขลักษณะ

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

7 โครงการสงเสริมสุขภาพผูมีภาวะ

เสี่ยงและตรวจคัดกรองความผิดปกติ

หรือความบกพรองทางการมองเห็น

เพื่อใหผูมีภาวะเสี่ยงไดตรวจ

คัดกรอง

       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 รอยละ 60 ของ

ผูมีภาวะเสี่ยงที่

ไดตรวจคัดกรอง

ผูมีภาวะเสี่ยงได

ตรวจคัดกรอง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 อสม.ในชุมชน หมูที่ 5 มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาศักยภาพแกนนํา

สุขภาพ  (อสม.)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

สงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็ก

ควบคุมโรคหนอนพยาธิ

สงเสริมสุขภาพผูมีภาวะ

เสี่ยงและตรวจคัดกรอง

ความผิดปกติหรือความ

บกพรองทางการมองเห็น
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการปองกันและควบคุมโรคมือ

เทาปาก และโรคตามฤดูกาลในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กเล็กหางไกลจาก

โรคมือเทาปาก

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 รอยละ 60 ของ

ผูเขารวม

โครงการ

เด็กหางไกลจาก

โรคมือเทาปาก

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

รวม 8  โครงการ 920,000      920,000      920,000      920,000      920,000      

ปองกันและควบคุมโรคมือ

เทาปาก และโรคตามฤดูกาล

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมการเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาหมูบานทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเพื่อ สนับสนุนการ

จําหนายสินคาของชุมชนและ

เปดชองทางสินคาสู OTOP

40,000        40,000        40,000        40,000        40,000         หมูบาน

ทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

 ผลิตภัณฑ

ชุมชนไดรับการ

เผยแพรสูตลาด

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

ประชาชน

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        จํานวน 1 แหง  สงเสริมการ

เรียนรูของ

ประชาชน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการปรับปรุงชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนเพื่อ สนับสนุนการ

จําหนายสินคาของชุมชนและ

เปดชองทางสินคาสู OTOP

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  หมูบาน

ทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

 ประชาชนมี

ชุมชนทองเที่ยว

 OTOP นวัตวิถี

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับการผลิต อาหาร สินคา เกษตร อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูตลาดโลก 

พัฒนาหมูบานทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

ปรับปรุงศูนยการเรียนรู

ปรับปรุงชุมชนทองเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนบาน

คลองหา

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การประกอบอาชีพ

    1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  ตลาดนัด 1 แหง  ประชาชนมี

สถานที่จําหนาย

สินคาชุมชน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 4  โครงการ 2,540,000   2,540,000   2,540,000   2,540,000   2,540,000   

ตลาดนัดชุมชนบานคลองหา

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การสงเสริมการเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศึกษาดูงานดานการเกษตร

ของผูนําชุมชน หมูที่ 1

เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน

การเกษตรใหกับผูนําชุมชน

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        จํานวนผูนํา

ชุมชนที่เขารวม

โครงการ

 ผูนําชุมชนได

ความรูดาน

เกษตรกรเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 1

กอง

สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

กลุมผักปลอดสารพิษ

เพื่อใหประชาชนมีผักปลอด

สารพิษไวบริโภค

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        จํานวน

กิจกรรมที่

สนับสนุน

 ประชาชนมีผัก

ปลอดสารพิษไว

บริโภค

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 2

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการฝกอบรมเลี้ยงไกไข เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การเลี้ยงไกไขและเพิ่มรายได

ใหกับครัวเรือน

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        จํานวน

ประชาชนที่เขา

รับการฝกอบรม

 ประชาชนมี

ความรูในการ

เลี้ยงไกไขและมี

รายไดเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กอง

สวัสดิการ

สังคม

(ผลผลิตของโครงการ)

ศึกษาดูงานดานการเกษตร

ของผูนําชุมชน หมูที่ 1

สนับสนุนปจจัยการผลิต ผัก

ปลอดสารพิษ

ประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 3

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับการผลิต อาหาร สินคา เกษตร อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูตลาดโลก 

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

   แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร)

เปาหมาย งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกลุมเกษตรพืชผสมผสาน เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การทําเกษตรแบบผสมผสาน

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        จํานวน

ประชาชนที่เขา

รับการฝกอบรม

 ประชาชน

ไดรับความ

ความรูดาน

การเกษตรแบบ

ผสมผสาน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กอง

สวัสดิการ

สังคม

5 โครงการเลี้ยงปลาหมอพันธุชุมพร

พรอมอาหารและอุปกรณ

เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การเลี้ยงปลาหมอพันธุชุมพร

และเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        จํานวน

ประชาชนที่เขา

รับการฝกอบรม

 ประชาชนมี

ความรูในการ

เลี้ยงปลาหมอ

พันธุชุมพรและ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 3

กอง

สวัสดิการ

สังคม

6 โครงการอบรมการผลิตเชื้อเห็ดกอน เพื่อใหประชาชนมีความรู 250,000       250,000       250,000       250,000       250,000       รอยละ 60  ประชาชนไดรับ แผนพัฒนา กอง

และสรางโรงเรือนเพาะเห็ด หมูที่ 4 ในการผลิตเชื้อเห็ดกอน  ของจํานวน  ความรูและมี หมูบาน สวัสดิการ

และการสรางโรงเรือน  ผูเขารวมที่ผาน  รายไดเพิ่ม หมูที่ 4 สังคม

เพาะเห็ด  การอบรม  มากขึ้น

7 โครงการเพาะเห็ดนางฟา หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีความรู 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       รอยละ 60  ประชาชน แผนพัฒนา กอง

ในการเพาะเห็ดนางฟา  ของจํานวน  มีอาชีพ หมูบาน สวัสดิการ

และมีรายไดเพิ่มขึ้น  ผูเขารวมที่ผาน  และรายได หมูที่ 4 สังคม

 การอบรม  เพิ่มมากขึ้น

8 โครงการเลี้ยงกบคอนโด-กบในกระชัง เพื่อใหประชาชนมีรายได 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       รอยละ 60  ประชาชน แผนพัฒนา กอง

หมูที่ 4 เสริมและลดรายจาย  ของจํานวน  มีรายไดเสริม หมูบาน สวัสดิการ

 ผูเขารวมที่ผาน  ลดรายจาย หมูที่ 4 สังคม

 การอบรม

จัดอบรมการเพาะเห็ดนางฟา

ใหกับประชาชน หมูที่ 4

จัดอบรมการเลี้ยงกบคอนโด -

กบในกระชัง ใหกับประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 3

ประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 3

จัดอบรมการผลิตเชื้อเห็ด

และสรางโรงเรือนเพาะเห็ด

ใหกับประชาชน หมูที่ 4

หมูที่ 4

เปาหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

361



ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผัก เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวนผูเขารวม  ประชาชน แผนพัฒนา กอง

ไฮโดรโปนิกส และรายไดมากขึ้น  ที่สามารถปลูก  มีอาชีพ หมูบาน สวัสดิการ

ผักไฮโดรโปนิกส  และรายได หมูที่ 6 สังคม

 ได  เพิ่มมากขึ้น

10 โครงการสรางโรงปลูกเมลอน เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        จํานวน  ประชาชน แผนพัฒนา กอง

ภายในชุมชนพรอมโรงเรือน และรายไดเพิ่มมากขึ้น  โรงปลูกเมลอน  มีอาชีพ หมูบาน สวัสดิการ

 พรอมโรงเรือน  และรายได หมูที่ 6 สังคม

 เพิ่มมากขึ้น

11 โครงการเลี้ยงเปดไข เพื่อใหประชาชนมีรายได 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        จํานวน  ประชาชน แผนพัฒนา กอง

เสริมและลดรายจาย  ประชาชน  มีรายไดเสริม หมูบาน สวัสดิการ

 ที่เขารวม  ลดรายจาย หมูที่ 6 สังคม

12 โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       รอยละ 60 ของ

จํานวนผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมี

ความรูในการ

ปลูกผักไฮโดร

โปนิกส มีอาชีพ

และมีรายได

เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 8

กอง

สวัสดิการ

สังคม

13 โครงการกอสรางธนาคารน้ําตื้นเพื่อ

การเกษตร

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ภัยแลง

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ธนาคารน้ําตื้น 

จํานวน 1 แหง

 ประชาชนมีน้ํา

ใชเพื่อ

การเกษตร 

อยางทั่วถึง

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 11

กอง

สวัสดิการ

สังคม

ประชาชนสามารถปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกสเปนอาชีพและ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

กอสรางธนาคารน้ําตื้นเพื่อ

การเกษตร

สงเสริมอาชีพการปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกส

สรางโรงปลูกเมลอน

ภายในชุมชนพรอมโรงเรือน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

สงเสริมการเลี้ยงเปดไข

เปาหมาย

362



ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลด

การใชสารเคมีทางการเกษตร

เพื่อลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตร

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชนใช

สารอินทรีย 

และลดการใช

สารเคมีทาง

การเกษตร

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

15 โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกล

การเกษตรทดแทนแรงงาน

เพื่อทดแทนแรงงาน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชน

สามารถทํา

การเกษตรได

เร็วขึ้น ลดการ

ใชแรงงาน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

16 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชีวี

ปลอดโรค

เพื่อสงเสริมการใชสารอินทรีย 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

จากสารเคมี

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

17 โครงการเพิ่มศักยภาพสินคาเกษตร

และอาหารปลอดภัย 4.0

เพื่อเพิ่มศักยภาพสินคา 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชนมี

อาหารที่

ปลอดภัย

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

18 โครงการ "พระราชดําริ" ดาน

การเกษตรรากฐานของชีวิต-เสาเข็ม

ความยั่งยืน

เพื่อประชาชนมีความรูดาน

การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชนมี

ความรูดาน

การเกษตร

เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

19 โครงการตนเกษตรอินทรียแบบ

ผสมผสาน

เพื่อใหประชาชนสามารถทํา

อินทรียแบบผสมผสาน

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชน

สามารถทํา

เกษตรอินทรีย

แบบผสมผสานได

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

สงเสริมการใชสารอินทรีย

ลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตร

สงเสริมการใชเครื่องจักรกล

การเกษตรทดแทนแรงงาน

เปาหมาย งบประมาณ

สงเสริมใหเกษตรกรและ

ประชาชนใชสารเกษตร

อินทรีย

เพิ่มศักยภาพสินคาเกษตร

และอาหารปลอดภัย 4.0

สงเสริมใหประชาชนใชชีวิต

อยางพอเพียงตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรและประชาชน

ทั่วไปสามารถทําอินทรีย

แบบผสมผสาน

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา ที่มาของ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรใหเกิดความยั่งยืน

เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรใหเกิดความยั่งยืน

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จํานวน 1

กิจกรรม

 ประชาชนมี

ความรูดาน

การเกษตรและ

พัฒนาผลผลิต

การเกษตรใหมี

ความยั่งยืน

แผนพัฒนา

หมูบาน 

หมูที่ 13

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 20  โครงการ 2,750,000   2,750,000   2,750,000   2,750,000   2,750,000   

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

สงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรใหเกิดความยั่งยืน

เปาหมาย
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แบบ ผ 02/2 
โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ใชสำหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น 

 



แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000      50,000,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา  ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

หมูที่ 1-16 ตําบลคลองหา คมนาคม หมูที่ 1-16 ตําบลคลองหา เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

อําเภอคลองหลวง อําเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2 โครงการกอสรางหลังคา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ หลังคาคลุมลาน 2,200,000     2,200,000      2,200,000      2,200,000      2,200,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ อบจ.ปทุมธานี

คลุมลานอเนกประสงค  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ อเนกประสงค ขนาดกวาง ของหลังคา ประกอบกิจกรรมสาธารณะ

หมูที่ 2 20 x 32 เมตร

3 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,500,000     5,500,000      5,500,000      5,500,000      5,500,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสุวรรณทัพ  หมูที่ 3 ในชีวิตและทรัพยสิน

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 20,000,000   20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

แอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x3,600 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่6ซาย คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 2,3,4,5

5 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยมงคล  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสิน

6 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสุรางคนางค  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสิน

7 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,319,000     5,319,000      5,319,000      5,319,000      5,319,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสมถวิล  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสิน

8 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,290,000     5,290,000      5,290,000      5,290,000      5,290,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,135 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสุขศิริ  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสิน

9 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยสุขศิริ  หมูที่ 4 คมนาคม  7 x 33 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,000,000     9,000,000      9,000,000      9,000,000      9,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,000 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยอยูสุข  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสิน

11 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 10,000,000   10,000,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

แอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย คมนาคม 6 x 12,000 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 4-16 ในชีวิตและทรัพยสิน

12 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 8,000,000     8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x1,490 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 4-5 ในชีวิตและทรัพยสิน

13 โครงการกอสรางหลังคา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ หลังคาคลุมลาน



2,200,000     2,200,000      2,200,000      2,200,000      2,200,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ประกอบ อบจ.ปทุมธานี

คลุมลานอเนกประสงค  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ ขนาดกวาง 20 x 32 เมตร ของหลังคา กิจกรรมสาธารณะ

หมูที่ 5

14 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยคลองหาตะวันตก 27 ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ 7
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15 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยภากะษัย หมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน

16 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,290,000     5,290,000      5,290,000      5,290,000      5,290,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,135 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยนนทนาคร หมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน

17 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเพ็ชรมณี หมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน

18 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยระยาเพ็ชร  หมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน

19 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยพิมพสมบุญ  หมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน

20 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,000,000     8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยแมฉออนอุทิศ  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน
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21 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยศรีไพศาล  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน

22 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 7 x 33 เมตร ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ขามคลองระบายน้ําที่ 5 คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยศรีไพศาล  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน

23 โครงการกอสรางหลังคา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ หลังคาคลุมลาน 2,200,000     2,200,000      2,200,000      2,200,000      2,200,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ประกอบ อบจ.ปทุมธานี

คลุมลานอเนกประสงค  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ อเนกประสงค ขนาดกวาง ของหลังคา กิจกรรมสาธารณะ

หมูที่ 8 20 x 32 เมตร

24 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสวนเกษตร  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน

25 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยนนทนาคร  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน

26 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยนนทนาคร 2  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน
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27 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยนนทนาคร 3  หมูที่ 8 ในชีวิตและทรัพยสิน

28 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยจัดสรร  หมูที่ 9 ในชีวิตและทรัพยสิน

29 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 1,340,000     1,340,000      1,340,000      1,340,000      1,340,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยลําไย-ปกขาว   คมนาคม 7 x 11 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 9 ในชีวิตและทรัพยสิน

30 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 13,000,000   13,000,000    13,000,000    13,000,000    13,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

แอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x4,000 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 9 - 13 ในชีวิตและทรัพยสิน

31 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19,000,000   19,000,000    19,000,000    19,000,000    19,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x4,000 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 9 - 13 ในชีวิตและทรัพยสิน

32 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยลําใย-จําป หมูที่ 9 ในชีวิตและทรัพยสิน
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33 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยพุมโพธิ์   หมูที่ 10 ในชีวิตและทรัพยสิน

34 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยศรีชัย  หมูที่ 10 ในชีวิตและทรัพยสิน

35 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยขันทาจีน หมูที่ 10 ในชีวิตและทรัพยสิน

36 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,870,000     3,870,000      3,870,000      3,870,000      3,870,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x820 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยบางชวด  หมูที่ 10 ในชีวิตและทรัพยสิน

37 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยโพธิ์สุข 1   หมูที่ 11 ในชีวิตและทรัพยสิน

38 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยบอปลา  หมูที่ 11 ในชีวิตและทรัพยสิน
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39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยคลองหาตะวันตก 47 คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 11 ในชีวิตและทรัพยสิน

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,000,000     8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยจํารัส  หมูที่ 11 คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,170 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

41 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 1,340,000     1,340,000      1,340,000      1,340,000      1,340,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ขามคลองระบายน้ําที่5 คมนาคม 7 x 11 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 11 ในชีวิตและทรัพยสิน

42 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,900,000     7,900,000      7,900,000      7,900,000      7,900,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6 X 980 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเสนห หมูที่ 12 ในชีวิตและทรัพยสิน

43 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเจนกระบวน  หมูที่ 12 ในชีวิตและทรัพยสิน

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยกล่ําอยูสุข  หมูที่ 12 คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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45 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยศรีกล่ํา หมูที่ 12 ในชีวิตและทรัพยสิน

46 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 1,240,000     1,240,000      1,240,000      1,240,000      1,240,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยชุมสายันต หมูที่ 12 คมนาคม 7 x 11 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

47 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,340,000     1,340,000      1,340,000      1,340,000      1,340,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x740 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอย ป. ถนอมสุข  คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 13 ในชีวิตและทรัพยสิน

48 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสองพี่นอง หมูที่ 13 ในชีวิตและทรัพยสิน

49 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยกล่ําอยูสุข 1  หมูที่ 13 ในชีวิตและทรัพยสิน

50 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ ไฟฟาสองสวาง 1,160,000     1,160,000      1,160,000      1,160,000      1,160,000      จํานวน ประชาชนมีความปลอดภัย อบจ.ปทุมธานี

ซอยพูนทอง  หมูที่ 13 ความสะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 1,300 เมตร ไฟฟาสองสวาง ในชีวิตและทรัพยสิน

ในการคมนาคม
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51 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย คมนาคม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 13 - 14 ในชีวิตและทรัพยสิน

52 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยกรเที่ยงธรรม หมูที่ 14 ในชีวิตและทรัพยสิน

53 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,364,000     5,364,000      5,364,000      5,364,000      5,364,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,150 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเกิดแจง  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน

54 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,400,000     5,400,000      5,400,000      5,400,000      5,400,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,160 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสุขเจริญ  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน

55 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,300,000     5,300,000      5,300,000      5,300,000      5,300,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,140 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยสนามบอล  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน

56 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,400,000     5,400,000      5,400,000      5,400,000      5,400,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,160 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเกาะโพธิ์  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

57 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12,000,000   12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,200 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยเริงสําราญ  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน

58 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12,000,000   12,000,000    12,000,000    12,000,000    12,000,000     จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

พรอมวางทอระบายน้ํา คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,200 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ซอยแมบัว  หมูที่ 15 ในชีวิตและทรัพยสิน

59 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 1,240,000     1,240,000      1,240,000      1,240,000      1,240,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ขามคลองสงน้ําที่ 6 ซาย คมนาคม 7 x 11 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ทายซอยเกิดแจง  หมูที่ 15 ทางเทาขางละ 1 เมตร ในชีวิตและทรัพยสิน

60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,800,000     5,800,000      5,800,000      5,800,000      5,800,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยสหกรณ-นาขวัญ  คมนาคม ขนาดกวาง 6x1,250 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 15-16 ในชีวิตและทรัพยสิน

61 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน สรางสะพานคอนกรีต 1,240,000     1,240,000      1,240,000      1,240,000      1,240,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานในการ เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง ของสะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยสหกรณนาขวัญ  คมนาคม 7 x 11 เมตร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 16 ในชีวิตและทรัพยสิน

62 โครงการปรับปรุงสะพาน เพื่อใหประชาชนใชสะพาน ปรับปรุงสะพานคอนกรีต 3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีสะพานที่ได อบจ.ปทุมธานี

คอนกรีตขามคลองระพีพัฒน มาตรฐานในการคมนาคม ขามคลองระพีพัฒน สะพาน มาตรฐานใชในการคมนาคม

หมูที่ 16 หมูที่ 16 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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63 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับ ไฟฟาสองสวาง 1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000      จํานวน ประชาชนมีความสะดวก อบจ.ปทุมธานี

บริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ํา ความสะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 13,000 เมตร ไฟฟาสองสวาง ปลอดภัยในชีวิต

ที่ 5 ฝงตะวันตก หมูที่ 1-13 ในการคมนาคม และทรัพยสิน

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000      50,000,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก หมูที่ 1-16 ที่ไดมาตรฐานในการ หมูที่ 1-16 ตําบลคลองหา  ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง คมนาคม อําเภอคลองหลวง เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในชีวิตและทรัพยสิน

65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนกวาง 6 ม. ยาว    10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000      10,000,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได อบจ.ปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ 1,145 ม.หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการคมนาคม

ซอยสาคร-เฉยโฉม หมูที่ 5 คมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา เพื่อความสะดวก ปลอดภัย

6,870 ตร.ม.

รวม 65  โครงการ - - 459,813,000 459,813,000 459,813,000  459,813,000 459,813,000  - - -
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แบบ ผ.02/2

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 970 ม.     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000   จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 1 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 970 ม.  พรอมถนน คสล.

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 3.50 ม. ยาว 260 ม.         773,500         773,500         773,500         773,500         773,500  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ซอยผูใหญเสนห ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 1 ตําบลคลองหา คมนาคม ไมนอยกวา 910 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

3 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 920 ม.     29,440,000     29,440,000     29,440,000     29,440,000     29,440,000   จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 2 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา  5 ม. ยาว 920 ม.  พรอมถนน คสล.

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ
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งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 3.50 ม.ยาว 540 ม.       2,700,000       2,700,000       2,700,000       2,700,000       2,700,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยวัดแสวงสามัคคีธรรม หมูที่ 2 คมนาคม ไมนอยกวา 1,890 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย

5 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,300 ม.     41,600,000     41,600,000     41,600,000     41,600,000     41,600,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 3 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,300 ม.  พรอมถนน คสล.

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5.00 ม.ยาว 1,150 ม.       8,790,000       8,790,000       8,790,000       8,790,000       8,790,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยสุวรรณทัพ หมูที่ 3 คมนาคม ไมนอยกวา 5,750 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย

7 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 950 ม.     30,400,000     30,400,000     30,400,000     30,400,000     30,400,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 4 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 950 ม.  พรอมถนน คสล.

8 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 940 ม.     30,080,000     30,080,000     30,080,000     30,080,000     30,080,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 5 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 940 ม.  พรอมถนน คสล.

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5.00 ม.     10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000     10,000,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ ยาว 1,145 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยสาคร-เฉยโฉม หมูที่ 5 คมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ไมนอยกวา 5,725 ตร.ม. ปลอดภัย

10 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,100 ม.     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 6 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,100 ม.  พรอมถนน คสล.
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11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ชวงที่ 1 กวาง 5.00 ม.       8,480,000       8,480,000       8,480,000       8,480,000       8,480,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง ที่ไดมาตรฐานในการ ยาว 520 ม.หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6-7 คมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา 2,600 ตร.ม. ปลอดภัย

ชวงที่ 2 กวาง 3.00 ม.

ยาว 650 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,950  ตร.ม.

ชวงที่ 3 กวาง 5.00 ม.

ยาว 1,240 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 6,200 ตร.ม.

12 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,000 ม.     32,000,000     32,000,000     32,000,000     32,000,000     32,000,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 7 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,000 ม.  พรอมถนน คสล.

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5.00 ม.       8,840,000       8,840,000       8,840,000       8,840,000       8,840,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ ยาว 1,136 ม. หนา  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยพิมพสมบุญ หมูที่ 7 คมนาคม 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ไมนอยกวา 5,680 ตร.ม. ปลอดภัย

14 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 970 ม.     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 8 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา  5 ม. ยาว 970 ม.  พรอมถนน คสล.

379



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

15 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,150 ม.     36,800,000     36,800,000     36,800,000     36,800,000     36,800,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 9 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,150 ม.  พรอมถนน คสล.

16 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 970 ม.     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000     31,040,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 10 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 970 ม.  พรอมถนน คสล.

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 1,145 ม.       9,100,000       9,100,000       9,100,000       9,100,000       9,100,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยศรีชัย หมูที่ 10 ตําบลคลองหา คมนาคม ไมนอยกวา 5,725 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

18 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,150 ม.     36,800,000     36,800,000     36,800,000     36,800,000     36,800,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 11 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม.ยาว 1,150 ม.  พรอมถนน คสล.

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5.00 ม.ยาว       9,700,000       9,700,000       9,700,000       9,700,000       9,700,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ 1,140 ม. หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยโพธิ์สุข 1 หมูที่ 11 คมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา 5,700 ตร.ม. ปลอดภัย

20 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 950 ม. ถนน     30,400,000     30,400,000     30,400,000     30,400,000     30,400,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 12 ของดิน คสล.ขนาดกวาง 5 ม.  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา ยาว 950 ม.  พรอมถนน คสล.

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 972 ม.       7,880,000       7,880,000       7,880,000       7,880,000       7,880,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยเสนห หมูที่ 12 คมนาคม ไมนอยกวา 4,860 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย
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22 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.         960,000         960,000         960,000         960,000         960,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยกล่ําอยูสุข 2 หมูที่ 12 ที่ไดมาตรฐานในการ  ของถนนลูกรัง มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา คมนาคม คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม.ยาว 1,200 ม.       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยกล่ําอยูสุข 2 หมูที่ 12 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนหินคลุก มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

24 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม.ยาว 1,200 ม.       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ติกคอนกรีต ซอยกล่ําอยูสุข 2 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.05 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 12 ตําบลคลองหา ของประชาชน  แอสฟลทติก คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ซอยกล่ําอยูสุข 2 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 12 ตําบลคลองหา ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

 เสริมเหล็ก ปลอดภัย
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26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยกล่ําอยูสุข 2 หมูที่ 12 ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา  เสริมเหล็กพรอม ปลอดภัย

 วางทอระบายน้ํา

27 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,100 ม.     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000   จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 13 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,100 ม.  พรอม ถนน 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 5 ม. ยาว 1,146 ม.       9,200,000       9,200,000       9,200,000       9,200,000       9,200,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอย ป.ถนอมสุข หมูที่ 13 ของประชาชน ไมนอยกวา 5,730 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 5 ม.ยาว 1,144 ม.       9,160,000       9,160,000       9,160,000       9,160,000       9,160,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยจอยชารัตน หมูที่ 13 ของประชาชน ไมนอยกวา 5,720 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย

30 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,100 ม.     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000     35,200,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 14 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,100 ม.  พรอมถนน คสล.
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31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.         960,000         960,000         960,000         960,000         960,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยกรเที่ยงธรรม 2 หมูที่ 14 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนลูกรัง มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยกรเที่ยงธรรม 2 หมูที่ 14 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนหินคลุก มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

33 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ติกคอนกรีต ซอยกรเที่ยงธรรม 2 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.05 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 14 ตําบลคลองหา ของประชาชน  แอสฟลทติก คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ซอยกรเที่ยงธรรม 2 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 14 ตําบลคลองหา ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย
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35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยกรเที่ยงธรรม 2 หมูที่ 14 ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา  เสริมเหล็ก ปลอดภัย

 พรอมวางทอ

 ระบายน้ํา

36 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,200 ม.     38,400,000     38,400,000     38,400,000     38,400,000     38,400,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 15 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,200 ม.  พรอมถนน คสล.

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.         960,000         960,000         960,000         960,000         960,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยเริงสําราญ 3 หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานในการ  ของถนนลูกรัง มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา คมนาคม คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.         960,000         960,000         960,000         960,000         960,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยร่ําซอยรวย หมูที่ 15 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนลูกรัง มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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39 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยเริงสําราญ 3 หมูที่ 15 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนหินคลุก มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

40 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000       1,200,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ซอยร่ําซอยรวย หมูที่ 15 ใชเสนทางสัญจร  ของถนนหินคลุก มาตรฐานใชในการ

ตําบลคลองหา ของประชาชน คมนาคมเกี่ยวกับการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

ตลอดจนการเดินทาง

สัญจร เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

41 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ติกคอนกรีต ซอยเริงสําราญ 3 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.05 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 15 ตําบลคลองหา ของประชาชน  แอสฟลทติก คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

42 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000       2,640,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

ติกคอนกรีต ซอยร่ําซอยรวย ใชเสนทางสัญจร หนา 0.05 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 15 ตําบลคลองหา ของประชาชน  แอสฟลทติก คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย
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43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ซอยเริงสําราญ 3 ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 15 ตําบลคลองหา ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

 เสริมเหล็ก ปลอดภัย

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ซอยร่ําซอยรวย ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 15 ตําบลคลองหา ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

 เสริมเหล็ก ปลอดภัย

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยเริงสําราญ 3 หมูที่ 15 ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา  เสริมเหล็ก ปลอดภัย

 พรอมวางทอ

 ระบายน้ํา

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม.       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000       7,440,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ใชเสนทางสัญจร หนา 0.15 ม.  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยร่ําซอยรวย หมูที่ 15 ของประชาชน  คอนกรีต คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา  เสริมเหล็ก ปลอดภัย

 พรอมวางทอ

 ระบายน้ํา

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 685 ม.       6,300,000       6,300,000       6,300,000       6,300,000       6,300,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยสุขเจริญ หมูที่ 15 คมนาคม ไมนอยกวา 3,425 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย
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48 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อนยาว 1,580 ม.     50,560,000     50,560,000     50,560,000     50,560,000     50,560,000  จํานวนพื้นที่ ลดการพังทลายของดิน จังหวัดปทุมธานี

พรอมถนน คสล. หมูที่ 16 ของดิน ถนน คสล.ขนาดกวาง  ของเขื่อน

ตําบลคลองหา 5 ม. ยาว 1,580 ม.  พรอมถนน คสล.

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม.       8,290,000       8,290,000       8,290,000       8,290,000       8,290,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ซอยฉัตรเงิน หมูที่ 16 คมนาคม ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ตําบลคลองหา ปลอดภัย

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 15,000 ม.     56,250,000     56,250,000     56,250,000     56,250,000     56,250,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ที่ 5 ซาย หมูที่ 4-16 คมนาคม ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

51 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 15,000 ม.     41,250,000     41,250,000     41,250,000     41,250,000     41,250,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบ ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

คลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 4-16 คมนาคม ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

52 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 17,000 ม.     65,625,000     65,625,000     65,625,000     65,625,000     65,625,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสงน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

ที่ 6 ซาย หมูที่ 1-16 คมนาคม ไมนอยกวา 87,500 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

53 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 15,000 ม.     48,125,000     48,125,000     48,125,000     48,125,000     48,125,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเลียบ ที่ไดมาตรฐานในการ หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่  ของถนน มาตรฐานใชในการ

คลองสงน้ําที่ 6 ซาย หมูที่ 1-16 คมนาคม ไมนอยกวา 75,000 ตร.ม. คมนาคม เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

   ตัวชี้วัด  

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000     50,000,000  จํานวนพื้นที่ ประชาชนมีถนนที่ได จังหวัดปทุมธานี

เสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐานในการ พรอมวางทอระบายน้ํา  ของถนน มาตรฐานใชในการ

หมูที่ 1-16  ตําบลคลองหา คมนาคม หมูที่ 1-16  ตําบลคลองหา คมนาคม เพื่อความสะดวก

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปลอดภัย

ปทุมธานี

รวม 54  โครงการ - - 983,823,500  983,823,500  983,823,500  983,823,500  983,823,500  - - -
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แบบ ผ 03  
บัญชีครภัุณฑ 



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 82,500          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  11  เครื่อง

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

2. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 19,900          19,900         -              -              -              สํานักปลัด อบต.

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว   (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

จํานวน  2  เครื่อง

3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 127,000        127,000        -              -              -              สํานักปลัด อบต.

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล

ขนาด 75 นิ้ว  พรอมอุปกรณ

จํานวน  2  เครื่อง

4. เครื่องผสมสัญญานเสียงพรอมอุปกรณ 30,000          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  2  ชุด

5. เครื่องกําเนิดไฟฟา  ขนาด 5.5 กิโลวัตต 80,000          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

389



เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 1. ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,500          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  1  ตู  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

2. เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 25,100          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

แบบตอทอ ขนาด 2 กอก

จํานวน 1 เครื่อง  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เครื่องประเมินความพึงพอใจพรอมระบบ 20,000          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  2  เครื่อง

2. เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติพรอมระบบ 50,000          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  1   เครื่อง

3. ชุดโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 90,000          -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  3  ชุด

4. โตะขาเหล็ก 5,000           -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  1  ตัว

5. เกาอี้ขาเหล็ก 6,000           -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  6  ตัว

6. เคานเตอรประชาสัมพันธ 100,000        -              -              -              -              สํานักปลัด อบต.

จํานวน  2  ชุด

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 1 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

2. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 2 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

3. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 3 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

4. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 4 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

5. ระบบเสียงตามสาย  หมูบานเอื้ออาทร 5/1 หมูที่5 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        สํานักปลัด อบต.

6. ระบบเสียงตามสาย  หมูบานเอื้ออาทร 5/2 หมูที่5 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        สํานักปลัด อบต.

7. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 5 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        สํานักปลัด อบต.

8. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 6 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

9. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 7 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

10. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 8 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

11. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 9 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

12. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 10 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

13. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 11 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

14. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 12 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

15. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 13 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

16. ระบบเสียงตามสาย  หมูบานเอื้ออาทร  หมูที่ 14 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

17. ระบบเสียงตามสาย  หมูบานสวนรีสอรท หมูที่14 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

18. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 15 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

19. ระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 16 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        สํานักปลัด อบต.

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย

แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป *

1.1. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 1 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.2. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 2 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.3. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 3 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.4. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 4 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.5. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 5 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.6. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 6 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.7. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 7 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.8. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 8 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.9. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 9 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.10. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 10 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.11. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 11 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.12. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 12 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.13. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 13 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.14. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 14 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.15. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 15 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

1.16. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV.) หมูที่ 16 800,000        800,000        800,000        800,000        800,000        สํานักปลัด อบต.

2. อุปกรณแปลงสัญญาณ Fiber Optic Mini -               -              -              -              80,000         สํานักปลัด อบต.

จํานวน  8  เครื่อง

งบประมาณ

392



เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1. ขอตอทางแยกทางสงน้ําดับเพลิง 10,000          10,000         10,000         10,000         10,000         สํานักปลัด อบต.

จํานวน  5  อัน

2. บันไดกางพาด 2 ตอน เลื่อนสไลดได 7,000           -              7,000           -              7,000           สํานักปลัด อบต.

ขนาดไมต่ํากวา 12 ฟุต  จํานวน  3  อัน

3. ขวานดับเพลิง ขนาด 6 ปอนด แบบมีหงอน 10,000          10,000         10,000         10,000         10,000         สํานักปลัด อบต.

จํานวน 5 อัน

4. หัวฉีดดับเพลิง 30,000          30,000         30,000         30,000         30,000         สํานักปลัด อบต.

จํานวน 5 อัน

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1. รถยนตตรวจการณ -               -              -              -              1,479,000     สํานักปลัด อบต.

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต

เครื่องยนตเบนซิน  แบบขับเคลื่อน 2 ลอ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ํา -               -              -              -              7,000,000     สํานักปลัด อบต.

ขนาดความสูงไมนอยกวา 35 เมตร

จํานวน  1  คัน

3. รถยนตกูภัย ไฟฟาสองสวาง พรอมอุปกรณกูภัย -               -              -              -              6,000,000     สํานักปลัด อบต.

จํานวน  1  คัน 

4. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค  ชนิด 10 ลอ -               -              -              -              6,000,000     สํานักปลัด อบต.

ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร

จํานวน  1  คัน 

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปมแชสูบน้ําโคลน -               -              -              -              50,000         สํานักปลัด อบต.

ขนาดไมนอยกวา 750 W

พรอมสายยางขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว  

จํานวน  2  เครื่อง

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ  แบบทอสูบน้ําพญานาค -               -              -              -              400,000        สํานักปลัด อบต.

พรอมเครื่อยนตดีเซล มีกําลังไมต่ํากวา 160 แรงมา

ชนิดสามารถเคลื่อนที่ได  แบบ  2  ลอ

ขนาดความกวางทอสูบ  มีเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 12 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 9 เมตร

ตัวทอสูบน้ําทําดวยสแตนเลส

จํานวน  1  เครื่อง

รวม 22,107,000   21,596,900   21,457,000  21,450,000  42,466,000  

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เครื่องหาพิกัดดวยสัญญานดาวเทียมแบบพกพา -               -              24,540         -              -              กองคลัง

จํานวน  1  เครื่อง

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ เครื่องพิมพในเสร็จแบบพกพา 50,000          -              -              -              -              กองคลัง

อิเล็กทรอนิกส จํานวน  5  เครื่อง

 (5 เครื่อง/ป)

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 50,000          -              -              -              -              กองคลัง

จํานวน  5  เครื่อง

 (5 เครื่อง/ป)

รวม 100,000       -             24,540        -             -             

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) -               -              -              -              158,000        กองชาง

ขนาด  10  กิโลวัตต

จํานวน  1  เครื่อง

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1. เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟา กําลังไฟฟา -               -              -              -              8,000           กองชาง

ไมนอยกวา 1,000 วัตต     จํานวน  1  เครื่อง

2. สวานไฟฟา กําลังไฟไมนอยกวา 300 วัตต -               -              -              -              5,000           กองชาง

จํานวน  1  เครื่อง

3. สวานแบบไรสาย -               -              -              -              5,000           กองชาง

จํานวน  1  เครื่อง

4. รถขุดตีนตะขาบ  ขนาดไมนอยกวา 30 แรงมา -               -              -              -              1,500,000     กองชาง

จํานวน  1  คัน

5. เลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ -               -              -              -              40,000         กองชาง

กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 0.5 แรงมา 

จํานวน  2  เครื่อง

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1. มอเตอรสูบน้ําบาดาล  ขนาด 10 แรงมา -               -              -              180,000        180,000        กองชาง

จํานวน  2  เครื่อง

2. เครื่องสูบน้ําบาดาลพรอมใบพัด  ขนาด 15 แรงมา  -               -              -              400,000        400,000        กองชาง

จํานวน  2  ชุด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1. รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอมกระเชา -               -              -              -              3,500,000     กองชาง

ซอมไฟฟา  ขนาด 6 ลอ

จํานวน   1   คัน

2. รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน -               -              -              -              575,000        กองชาง

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา

จํานวน  1  คัน

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะทาง -               -              -              -              7,500           กองชาง

จํานวน  2  อัน

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสนาม เต็นทสนามขนาดใหญ  ชนิดผาใบ -               -              -              -              300,000        กองชาง

โครงสรางเหล็กทรงโคง  ขนาด 4x8 เมตร

จํานวน  5  หลัง

รวม -              -             -             580,000      6,678,500    

แบบ ผ.03

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปมน้ําอัตโนมัติภายในอาคาร ขนาด 150 วัตต 30,000          30,000         30,000         30,000         30,000         กองการศึกษา

จํานวน 3 ชุด  (ราคาพรอมติดตั้ง) ศาสนา

(ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล) และวัฒนธรรม

(ราคาที่สามารถหาไดในทองตลาด ไมปรากฎ

ในมาตรฐานครุภัณฑ)

2 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 360,600        360,600        360,600        360,600        360,600        กองการศึกษา

แบบตั้งพื้นแบบแขวน (ระบบ inverter) ศาสนา

ขนาด 40,000 บีทียู และวัฒนธรรม

จํานวน 6 เครื่อง  (ราคารวมคาติดตั้ง) 

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

(ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล)

3 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร  แบบติดเพดาน 18,000          18,000         18,000         18,000         18,000         กองการศึกษา

 ขนาด  20  นิ้ว (ราคาพรอมติดตั้ง) ศาสนา

จํานวน  6  เครื่อง และวัฒนธรรม

(ราคาที่สามารถหาไดในทองตลาด ไมปรากฎใน

มาตรฐานครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 132,000        132,000        132,000        132,000        132,000        กองการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ศาสนา

จํานวน  6 ชุด และวัฒนธรรม

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

5 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ เครื่องพิมพ LED สี ชนิด Network 78,000          78,000         78,000         78,000         78,000         กองการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) ศาสนา

จํานวน 3 เครื่อง และวัฒนธรรม

(ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

6 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  แบบ smart TV 82,500          82,500         82,500         82,500         82,500         กองการศึกษา

จอสัมผัส ขนาด 55 นิ้ว ศาสนา

ความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล และวัฒนธรรม

จํานวน  3  ชุด

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

รวม 701,100       701,100       701,100      701,100      701,100      

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) 854,000        854,000        854,000        854,000        854,000        กองสาธารณสุข

(งานบริหารสาธารณสุขฯ) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา และสิ่งแวดลอม

2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ 

 - แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน  5  คัน  (1 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น  ขนาดไมนอยกวา 7 คิว 8,500           8,500           -              -              -              กองสาธารณสุข

(งานบริหารสาธารณสุขฯ) จํานวน  2  เครื่อง (1 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมน้ําชนเครื่อง  แบบเครื่องยนต  2  จังหวะ 35,000          -              -              -              35,000         กองสาธารณสุข

(งานบริหารสาธารณสุขฯ) จํานวน  14  เครื่อง  (7 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนยา  แบบใชแรงดันของเหลว  ชนิดตั้งพื้น 13,700          -              13,700         -              13,700         กองสาธารณสุข

(งานบริหารสาธารณสุขฯ) ขนาด  3.5  แรงมา และสิ่งแวดลอม

จํานวน  3  เครื่อง ( 1 เครื่อง/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1. รถพยาบาล (รถตู) 2,500,000      -              -              2,500,000     -              กองสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขฯ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี และสิ่งแวดลอม

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  90  กิโลวัตต  

จํานวน  2  คัน  (1 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,070,000      -              -              1,070,000     -              กองสาธารณสุข

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี และสิ่งแวดลอม

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  110  กิโลวัตต  

จํานวน  2  คัน  (1 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1. ถังออกซิเจน  ขนาด  0.5  คิว 4,000           4,000           4,000           4,000           4,000           กองสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขฯ) พรอมอุปกรณ  จํานวน  5  ถัง (1 ถัง/ป) และสิ่งแวดลอม

2. ถังออกซิเจน  ขนาด  2  คิว 5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           กองสาธารณสุข

พรอมอุปกรณ  จํานวน  5  ถัง (1 ถัง/ป) และสิ่งแวดลอม

3. ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว 9,500           9,500           9,500           9,500           9,500           กองสาธารณสุข

พรอมอุปกรณ  จํานวน  5  ถัง (1 ถัง/ป) และสิ่งแวดลอม

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1. เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)  ชนิดสะพายหลัง -               475,000        -              -              475,000        กองสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขฯ) จํานวน  10  เครื่อง (5 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

2. เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)  แบบติดรถยนต 1,000,000      -              -              -              -              กองสาธารณสุข

จํานวน  1  เครื่อง และสิ่งแวดลอม

3. เครื่องพนหมอกควัน 118,000        -              -              118,000        -              กองสาธารณสุข

จํานวน  4  เครื่อง  (2 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย 1. เตียงเฟาวเลอร  ชนิดมือหมุน แบบ ข 83,000          -              -              -              -              กองสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขฯ) จํานวน  5  เตียง และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. รถเข็นชนิดนั่ง 75,000          75,000         75,000         75,000         75,000         กองสาธารณสุข

จํานวน  50  คัน  (10 คัน/ป) และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3. รถเข็นชนิดนอน 19,000          19,000         19,000         19,000         19,000         กองสาธารณสุข

จํานวน  5  คัน  (1คัน /ป) และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

4. เครื่องชั่งน้ําหนัก  แบบดิจิตอล 80,000          80,000         80,000         80,000         80,000         กองสาธารณสุข

จํานวน  80  เครื่อง  (16 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

5. เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล 80,000          80,000         80,000         80,000         80,000         กองสาธารณสุข

จํานวน  80  เครื่อง  (16 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

9 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 24,000          -              24,000         -              24,000         กองสาธารณสุข

(งานบริการสาธารณสุขฯ) ชนิดมือถือ 5 วัตต และสิ่งแวดลอม

จํานวน  6  เครื่อง  ( 2 เครื่อง/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 28,000          28,000         28,000         28,000         28,000         กองสาธารณสุข

ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต และสิ่งแวดลอม

จํานวน  5  เครื่อง ( 1 เครื่อง/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1. รถบรรทุกขยะ  แบบเปดขางเททาย 1,900,000      1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     กองสาธารณสุข

(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ) ขนาด 1 ตัน และสิ่งแวดลอม

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต   

จํานวน  10  คัน  (2 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. รถบรรทุกขยะ  แบบอัดทาย 4,800,000      4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     กองสาธารณสุข

ขนาด 6 ตัน  6 ลอ และสิ่งแวดลอม

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต   

จํานวน  10  คัน  (2 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3. รถบรรทุกขยะ  แบบอัดทาย 4,900,000      4,900,000     4,900,000     4,900,000     4,900,000     กองสาธารณสุข

ตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

20 ลูกบาศกเมตร

จํานวน  5  คัน  (1 คัน/ป)

4. รถสูบสิ่งปฏิกูล 2,300,000      2,300,000     2,300,000     2,300,000     2,300,000     กองสาธารณสุข

ขนาดความจุไมนอยกวา 4,000 ลิตร  ชนิด 6 ลอ และสิ่งแวดลอม

จํานวน  5  คัน  (1 คัน/ป)

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง 304,000        -              304,000        -              304,000        กองสาธารณสุข

(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ) จํานวน  96  เครื่อง  (32 เครื่อง/ป) และสิ่งแวดลอม

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1. เรือทองแบน ไฟเบอรกลาส 30,000          -              -              -              -              กองสาธารณสุข

(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ) ขนาดไมต่ํากวา 8 ฟุต พรอมไมพาย และสิ่งแวดลอม

จํานวน  2  ลํา

2. เรือสแตนเลส 480,000        -              -              -              -              กองสาธารณสุข

ขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 700 ซม. ลึก 35 ซม. และสิ่งแวดลอม

จํานวน  6  ลํา

3. เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 5,000,000      5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     กองสาธารณสุข

จํานวน  100  เครื่อง และสิ่งแวดลอม

รวม 25,720,700   20,538,000   20,396,200  23,742,500  20,906,200  

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ เครื่องพิมพ Mutifunchiton เลเซอร LED สี 20,000          -              -              10,000         -              กองสวัสดิการสังคม

อิเล็กทรอนิกส จํานวน  3  เครื่อง

รวม 20,000         -             -             10,000        -             

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

งบประมาณ
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สวนที่ 4   
การติดตามประเมินผล 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    พ.ศ. 25พ.ศ. 256666  --  25257070                                                                                      องคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลคลองหาคลองหา  

สวนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑ       
ท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

4.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร  60  คะแนน  ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด  10  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน  5  คะแนน 
(5) กลยุทธ  5  คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน 
(8) แผนงาน  5  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5  คะแนน 
 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80  (80 คะแนน) 

 

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931             
ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)       
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (สิ่งท่ีสงมาดวย) 
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แผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น    พ.ศ. 25พ.ศ. 256666  --  25257070                                                                                      องคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลคลองหาคลองหา  

4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10  คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5  คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง   

5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5  คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

แหงชาติ ฉบับท่ี 12  5  คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5  คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  

ภายใตหลักประชารัฐ  5  คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5  คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  คะแนน  

 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80  (80  คะแนน)  

 

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931             
ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (สิ่งท่ีสงมาดวย) 
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4.3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา  ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ  ขอมูลตาง ๆ   
จากแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน  สิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน     
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบสารสนเทศ  e-plan (www.dla.go.th) 
 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
องคการบรหิารสวนตำบลคลองหา  ใชการวัดผลโดยการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ  

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  เพ่ือใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล
คลองหา 

4.4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

1) เกิดการพัฒนาท่ีล าช า  เพราะการดําเนินงานตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน  สลับซับซอน 

2) ปญหาท่ีประชาชนเสนอ  อาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด  เพราะขอจํากัดของระเบียบ
กฎหมาย  ท่ีทําไดยาก  และบางเรื่องอาจทําไมไดเนื่องจากไมใชภารกิจ อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล 

3) โครงการท่ีประชาชนเสนอมีจำนวนมาก  ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดเพราะมีงบประมาณ   
ไมเพียงพอ 

4.4.2  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  (รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพ่ือนำไปสู
ขอเสนอแนะ  เปนตน) 

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป  ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น  และดําเนินการใหทันตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด  

3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ  ซ่ึงจะชวยลดปญหาในเรื่องการโอนงบประมาณ 

 

http://www.dla.go.th/
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