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คำนำ 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เม่ือวันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผนความตองการของงบลงทุน   เพ่ือการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน  
รวมท้ังวางแผนแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566 – 2570)  นั้น 

 

เพ่ื อให การปฏิ บั ติ งานตามอำนาจหน าท่ี ขององค การบริหารส วนตำบลคลองห า                
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  องคการบริหารสวนตำบลคลองหาจึงไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  ใหถูกตองเพ่ือประโยชนของประชาชน  อาศัยอำนาจตามความ   
ขอ 22/1  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ประกอบกับสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา              
ได มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  1/2565              
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2565                        
เม่ือวันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 

 

บัดนี้   ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2565  เรียบรอยแลว  องคการบริหาร    
สวนตำบลคลองหา  จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2565      
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
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           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2565 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการพัฒนาสาธารณูปโภค      

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)  จะไดรับ ท่ีจะขอ 

         (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)      ประสาน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (ปจจุบัน) 
5 โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยมงคล  หมูท่ี 4 

 

เพ่ือใหประชาชน  
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ำ   
ขนาดกวาง 6 X 1,150 
เมตร 

5,364,000 5,364,000 5,364,000 5,364,000 5,364,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลงใหม) 
5 โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยมงคล  หมูท่ี 4 

 

เพ่ือใหประชาชน  
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ขนาดกวาง 6 X 1,150 
เมตร 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

เหตุผลการเปล่ียนแปลง  :  เนื่องจากราคากลางและคุณภาพเปลี่ยน  ทำใหจำนวนงบประมาณ  ป 2566-2570  เพ่ิมข้ึน 

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 
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           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2565 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการพัฒนาสาธารณูปโภค      

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)  จะไดรับ ท่ีจะขอ 

         (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)      ประสาน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (ปจจุบัน) 
12 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเลียบคลองสงน้ำ 
ท่ี 5 ซาย 
หมูท่ี  4-5 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,490 
เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลงใหม) 
12 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเลียบคลองสงน้ำ 
ท่ี 5 ซาย 
หมูท่ี  4-5 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,490 
เมตร 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

เหตุผลการเปล่ียนแปลง  :  เนื่องจากราคากลางและคุณภาพเปลี่ยน  ทำใหจำนวนงบประมาณ  ป 2566-2570  เพ่ิมข้ึน 

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 
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           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2565 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการพัฒนาสาธารณูปโภค      

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)  จะไดรับ ท่ีจะขอ 

         (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)      ประสาน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (ปจจุบัน) 
40 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยจำรัส  หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,170 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลงใหม) 
40 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยจำรัส  หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,200 เมตร 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 

ของถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

เหตุผลการเปล่ียนแปลง  :  เนื่องจากราคากลางและคุณภาพเปลี่ยน  ทำใหจำนวนงบประมาณ  ป 2566-2570  เพ่ิมข้ึน 

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 



4 
 

           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2565 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการพัฒนาสาธารณูปโภค      

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)  จะไดรับ ท่ีจะขอ 

         (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)      ประสาน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (ปจจุบัน) 
60 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยสหกรณ-นาขวัญ 
หมูท่ี 15-16 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,250 
เมตร 

5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 
ของ
ถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลงใหม) 
60 โครงการกอสราง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยสหกรณ-นาขวัญ 
หมูท่ี 15-16 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีไดมาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6 X 1,250 
เมตร 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 
ของ
ถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

เหตุผลการเปล่ียนแปลง  :  เนื่องจากราคากลางและคุณภาพเปลี่ยน  ทำใหจำนวนงบประมาณ  ป 2566-2570  เพ่ิมข้ึน 

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 
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           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี 1/2565 

สำหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสรมิการพัฒนาสาธารณูปโภค      

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)  จะไดรับ ท่ีจะขอ 

         (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)      ประสาน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (ปจจุบัน) 
65 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยสาคร-เฉยโฉม 
หมูท่ี 5  ตำบลคลองหา 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีได 
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ตำบลคลองหา 
กวาง 6.00 ม. 
ยาว 1,145 ม.  
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
6,870 ตารางเมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 
ของ
ถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลงใหม) 
65 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยสาคร-เฉยโฉม 
หมูท่ี 5  ตำบลคลองหา 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชถนนท่ีได 
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายนำ้ 
ขนาดกวาง 6.00 ม. 
ยาว 1,145 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที ่
ไมนอยกวา 6,870 ตรม. 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จำนวน
พ้ืนท่ี 
ของ
ถนน 

ประชาชน มีถนน 
ทีไดมาตรฐานใช 
ในการคมนาคม 
เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพยสิน 

อบจ.
ปทุมธานี 

เหตุผลการเปล่ียนแปลง  :  เนื่องจากราคากลางและคุณภาพเปลี่ยน  ทำใหจำนวนงบประมาณ  ป 2566-2570  เพ่ิมข้ึน 

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  3  พฤษภาคม  2565 
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