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สวนท่ี  1  บทนำ 
 

1.1 บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐   ซ่ึ งเป นรัฐธรรมนูญฉบับป จจุบัน               

ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระ        
ในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ี   
ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก            
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติ   
วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.2542  ซ่ึงจุดหมายดังกลาวจัดทำข้ึนเพ่ือใหกระจายอำนาจ    
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน  ซ่ึงมิใช   
มีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน  และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลมาก 

 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมาย      
ในการพัฒนา  ในชวง  5  ป (25๖6 – ๒๕70)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณ
ในแตละป  โดยครอบคลุมระยะเวลา  5  ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ประกอบกับ
หนังสือกระทวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๐8.๓/ว6247  ลงวันท่ี  3  พฤศจกิายน  ๒๕60 

 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนคลองหา  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนคลองหา  จึงไดจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 25๖6  ตามรูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด วนท่ีสุด             
ท่ี  มท  0810.2/ว600  ลงวันท่ี   29  มกราคม  2559  (เคาโครงแผนการดำเนินงาน)  และหนังสือ              
กระทวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว6086  ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2565  (แบบแผนการ
ดำเนินงานประจำป)  โดยมีจุดมุ งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม         
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ประจําป งบประมาณ   พ.ศ. 25๖6           
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหาข้ึน  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ      
ท่ีได รับการอนุมัติให ดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖6  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน         
และมีการประสานงานและบูรณาการในการทํางานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเม่ือสิ้นป  
มีความสะดวกมากข้ึน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา          
มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ  การติดตามและประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติเปนอยางดี 



๒ 
 

 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณนั้น  
เพ่ือให แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความชัดเจน           
ในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ำซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงาน      
และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู บริหารท องถ่ิน         
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงาน    
จะมีท่ีมาจาก 

3.1 งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน   ท่ี เกิดจาก        
การจายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค กรปกครองส วนท องถ่ินดําเนินการเอง           
โดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ของหน วยราชการ  สวนกลาง  สวนภู มิภาค        
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 

1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 
หมวด 5  การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ 
ขอ 26  การจดัทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน ๆ      
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวัน               
นับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 
 



๓ 
 

ขอ ๒๗  แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตองดำเนินการ  
ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  สามารถสรุปข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ

ดำเนินงานได  3  ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา      

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนท่ี  
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ซ่ึงจะประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  
และโครงการ/กิจกรรม  ของหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน ๆ        
ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  จัดทำรางแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  และหนวยงานตาง ๆ  จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  และเม่ือคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  พิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว  จึงนำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา        
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน  ดังนี้ 

ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.2/ว600  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2559  
และหนังสือกระทวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว6086  ลงวันท่ี  19  สิงหาคม  2565         
ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ไดกำหนด    
เคาโครงแผนการดำเนินงานและรูปแบบบัญชีตาง ๆ  ดังนี้ 

รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทาง   
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา  โดยเคาโครงแผนการดําเนินงาน        
จะแบงออกเปน  2  สวน  คือ 

 
สวนท่ี ๑  บทนํา 

องคประกอบ  ประกอบดวย 
๑.๑ บทนํา 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 
 
 



๔ 
 

สวนท่ี ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
องคประกอบ  ประกอบดวย 
๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด. 01) 
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด. 02) 

(ใหระบุวาเปนกรณีได  เชน  กรณีกันเงินไวแลว  กรณีขยายเวลาการเบิกจายเงินแลว 
กรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว  กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ) 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ  วัสดุ  สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการ 
พัฒนาทองถ่ิน  (แบบ ผด. 02/1) 

 
ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใชแผนการดำเนินงาน  เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  

ใหความเห็นชอบรางแผนการดำเนินงานแลว  จึงประกาศใชแผนการดำเนินงาน  โดยใหปดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบหาวัน  นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบโดยท่ัวกัน  และตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม 
ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจำปงบประมาณแลว    

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม         
จากหนวยงานราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี     
องค กรปกครองส วนท องถ่ินในป งบประมาณนั้น  ให องค กรปกครองส วนท องถ่ินดําเนินการจัดทํา         
แผนการดําเนินงานใหแล วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแตมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม  หรือได รับแจง    
แผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
(โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2564  
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“4. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน” 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
1. ทําใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา  ในปงบประมาณ  มีความชัดเจน     

ในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. มีความสะดวกในการติดตามการดําเนินงาน  และการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถบริหารหวงเวลาในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
องคประกอบ  ประกอบดวย  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรม           

และงบประมาณ  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ  และบัญชีจำนวนครุภัณฑ  
วัสดุ  สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถ่ิน  โดยนําเสนอ  ดังนี้ 

 

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.01) 
แบบ ผด. 01  เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบดวย  ยุทธศาสตร/แผนงาน  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ       
คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด  จํานวนงบประมาณ  คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด  หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01  นี้  จะตองลงรายการยุทธศาสตร  แผนงาน  
ใหครบถวนสมบูรณ  ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ  การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด  
จํานวนงบประมาณ  และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด  และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ     
และเม่ือลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว  จะตองรวมผลทุกครั้ง  และจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย 

การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด  ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด  
และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด  จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02) 
แบบ ผด.02  เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ประกอบดวย  ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลําดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑวัสดุ  สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น  
(แบบ ผด.02/1) 

แบบ ผด.02/1  เปนแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ  วัสดุ  สำหรับท่ีไมไดดำเนินการจัดทำเปน
โครงการพัฒนาทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบดวย  ประเภทครุภัณฑ  พรอมแสดงแผนงาน  
โดยมีลําดับท่ี/ครุภัณฑ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนา 1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (1) อุตสาหกรรมและการโยธา 51 46.79 19,399,000  54.32 กองชาง

ระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน

20 18.35 9,641,000 27.00

1 0.92 270,000 0.76

2 1.83 350,000 0.98

22 20.18 6,955,000 19.48

3 2.75 797,000 2.23

3 2.75 1,386,000 3.88

51 46.79 19,399,000  54.32

51 46.79 19,399,000  54.32

(กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

 - กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

(กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

(กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

 - กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

 - กรณีกันเงินไวแลว

 - กรณีกันเงินไวแลว

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

(กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รวมยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

รวมกลยุทธการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

๖



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริม 2.1 การสงเสริมความปลอดภัย (1) การรักษาความสงบภายใน 6 5.50 130,000 0.36 สํานักปลัด อบต .

คุณภาพชีวิต ในชีวิตและทรัพยสิน

1 0.92 10,000 0.03

3 2.75 40,000 0.11

1 0.92 20,000 0.06

1 0.92 60,000 0.17

(2) สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.75 360,000 1.01 สํานักปลัด อบต .

3 2.75 360,000 1.01

9 8.26 490,000       1.37

2.2 การสังคมสงเคราะห (1) สังคมสงเคราะห 3 2.75 30,000         0.08 กองสวัสดิการสังคม

และสวัสดิการสังคม

1 0.92 10,000 0.03

1 0.92 10,000 0.03

1 0.92 10,000 0.03

3 2.75 30,000         0.08

(สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย)

(สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย)

(ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)

(จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน)

(สงเสริมการรณรงคเพื่อใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหตุ)

(การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูยากไร

ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูปวยโรคเอดส  และผูปวยที่ยากไร)

(การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชน)

(ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)

รวมกลยุทธการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมกลยุทธการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม

๗



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

2. ยุทธศาสตร การสงเสริม 2.3 การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา (1) สาธารณสุข 6 5.50 2,508,000    7.02 กองสาธารณสุข

คุณภาพชีวิต (ตอ) และนันทนาการ และสิ่งแวดลอม

1 0.92 438,000 1.23

3 2.75 750,000 2.10

1 0.92 1,000,000 2.80

1 0.92 320,000 0.90

(2) การศาสนา วัฒนธรรม 3 2.75 310,000 0.87 กองการศึกษา

และนันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม

(มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ) 3 2.75 310,000 0.87

9 8.26 2,818,000    7.89

2.4 การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู (1) การศึกษา 12 11.01 10,286,650  28.80 กองการศึกษา

และขอมูลขาวสาร ศาสนา และวัฒนธรรม

2 1.83 450,000 1.26

4 3.67 1,188,650 3.33

1 0.92 50,000 0.14

5 4.59 8,598,000 24.08

12 11.01 10,286,650  28.80

33 30.28 13,624,650  38.15

(จัดสถานที่กักกันเพื่อปองกัน ระงับโรคติดตอ)

(สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

(พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

(สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน)

(สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย)

(ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ)

(สงเสริมโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(การใหบริการสาธารณสุข)

รวมยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต

รวมกลยุทธการสงเสริมการศึกษา การเรียนรูและขอมูลขาวสาร

รวมกลยุทธการสงเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

๘



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

3. ยุทธศาสตร การบํารุงรักษา 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดลอม (1) เคหะและชุมชน 4 3.67 312,810 0.88 กองสาธารณสุข

คุณภาพสิ่งแวดลอม 1 0.92 237,810 0.67 และสิ่งแวดลอม

1 0.92 25,000 0.07

1 0.92 20,000 0.06

1 0.92 30,000 0.08

(2) การเกษตร 1 0.92 10,000 0.03 สํานักปลัด อบต .

1 0.92 10,000 0.03

5 4.59 322,810      0.90

5 4.59 322,810      0.90

4. ยุทธศาสตร การอนุรักษ 4.1 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (1) การศาสนา วัฒนธรรม 6 5.50 1,000,000 2.80 กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น และนันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษประเพณีทองถิ่น) 4 3.67 950,000 2.66

(สงเสริมการศาสนา) 2 1.83 50,000 0.14

(2) บริหารงานทั่วไป 1 0.92 100,000 0.28 สํานักปลัด อบต .

1 0.92 100,000 0.28

7 6.42 1,100,000 3.08

7 6.42 1,100,000    3.08

(การอนุรักษพันธุกรรมพืช)

(พัฒนาขุดลอกเพื่อการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา)

(สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

(พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ)

(สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน)

(อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี)

รวมยุทธศาสตร การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

รวมกลยุทธการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

รวมยุทธศาสตร การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

รวมกลยุทธการพัฒนาสิ่งแวดลอม

๙



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

5. ยุทธศาสตร การสงเสริม 5.1 การสงเสริมอาชีพ (1) สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.75 30,000 0.08 กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ 2 1.83 20,000 0.06

1 0.92 10,000 0.03

3 2.75 30,000 0.08

5.2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (1) การเกษตร 3 2.75 30,000 0.08 กองสวัสดิการสังคม

และการพัฒนาดานการเกษตร

2 1.83 20,000 0.06

1 0.92 10,000 0.03

3 2.75 30,000 0.08

6 5.50 60,000 0.17

6. ยุทธศาสตร การพัฒนา 6.1 การสงเสริมการมีสวนรวม (1) สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.92 20,000 0.06 สํานักปลัด อบต .

ดานการบริหารจัดการ ของประชาชน

1 0.92 20,000 0.06

(2) บริหารงานทั่วไป 1 0.92 10,000 0.03 สํานักปลัด อบต .

1 0.92 10,000 0.03

2 1.83 30,000         0.08

(สงเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ)

และวิสาหกิจชุมชน)

(สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมกลุมแมบาน กลุมอาชีพ

(สงเสริมการแปรรูปการเกษตร)

(สงเสริมสงเสริมความรูและเทคโนโลยีการเกษตร)

รวมยุทธศาสตร การสงเสริมการเศรษฐกิจ

(จัดประชาคมทองถิ่น)

(สงเสริมประชาธิปไตย)

รวมกลยุทธการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร

รวมกลยุทธการสงเสริมอาชีพ

รวมกลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

๑๐



โครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน

6. ยุทธศาสตร การพัฒนา 6.2 การพัฒนาบุคลากร สถานที่ (1) บริหารงานทั่วไป 4 3.67 1,165,000 3.26 สํานักปลัด อบต .

ดานการบริหารจัดการ (ตอ) อุปกรณ และขอมูลขาวสาร

ในการปฏิบัติราชการ

1 0.92 10,000 0.03

1 0.92 5,000 0.01

1 0.92 150,000 0.42

1 0.92 1,000,000 2.80

(2) การศึกษา กองการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

1 0.92 10,000 0.03

5 4.59 1,175,000    3.29

7 6.42 1,205,000 3.37

109 100 35,711,460  100

(พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

(พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

(เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ทองถิ่น

รวมกลยุทธการพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการ

ปฏิบัติราชการ

1 0.92

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหนาที่ การปลูกจิตสํานึก

รวมยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

รวมทั้งสิ้น

 - กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

(จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริการสาธารณะ)

(จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริการสาธารณะ)

คานิยม คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัยแกเจาหนาที่ทองถิ่น)

10,000 0.03

๑๑



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จัดทํากิจกรรม สนับสนุน 350,000 ม.1-ม.16 กองการศึกษา

หรือรวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศาสนา

ประจําป 2566 และวัฒนธรรม

2 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหา อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหา 100,000 โรงเรียน กองการศึกษา

(กิจกรรมวันวิชาการ) เพื่อใชจายในโครงการคายวิชาการ สังกัด ศาสนา

1. โรงเรียนคลองหา สพฐ. และวัฒนธรรม

(พฤกษชัฎราษฎรบํารุง) ในเขต

2. โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ต.คลองหา

3. โรงเรียนขางชวดอนุสรณ

4. โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

รวม 2  โครงการ 450,000

    2.4 กลยุทธ  การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน)

    (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

45



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ศพด. กองการศึกษา

นอกสถานที่ นอกสถานที่ใหกับเด็กนักเรียน ศาสนา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร และวัฒนธรรม

สวนตําบลคลองหา  เพื่อจายเปนคารถ

คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร

คาเขาชม คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ

โครงการสานสัมพันธผูปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธผูปกครอง ศพด. กองการศึกษา

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ ศาสนา

บริหารสวนตําบลคลองหา และวัฒนธรรม

จํานวน  3  แหง

2 10,000

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.4 กลยุทธ  การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

    (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 5,000

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจาย คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ไดแก ศพด. กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาสําหรับ คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศาสนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนคาใชจาย คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม

การบริหารสถานศึกษา พัฒนาผูเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบต.คลองหา

จํานวน  3  แหง

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน ศพด. กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอาหารกลางวัน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา และวัฒนธรรม

สถานศึกษา จํานวน 245 วัน

ตั้งจายจากเงินรายได

รวม 4  โครงการ 1,188,650

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

401,9003

771,7504
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมการสื่อสาร จางครูสอนภาษาอังกฤษใหกับ ศพด. กองการศึกษา

ภาษาตางประเทศสูประชาคมอาเซียน เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา และวัฒนธรรม

รวม 1  โครงการ 50,000       

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.4 กลยุทธ  การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมการศึกษาภาษาในกลุมอาเซียน)

    (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 50,000
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน กองการศึกษา

อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) สังกัด สพฐ. ศาสนา

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฏราษฎรบํารุง) และวัฒนธรรม

โรงเรียนคลองหา จํานวน 200 วัน

(พฤกษชัฏราษฎรบํารุง) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน กองการศึกษา

อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) สังกัด สพฐ. ศาสนา

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร และวัฒนธรรม

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร อัตราคนละ 20 บาท

จํานวน 200 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

1

714,000

1,596,000

    (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.4 กลยุทธ  การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู และขอมูลขาวสาร (สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย)
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน กองการศึกษา

อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) สังกัด สพฐ. ศาสนา

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ และวัฒนธรรม

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ จํานวน 200 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน กองการศึกษา

อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) สังกัด สพฐ. ศาสนา

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจันทาราม และวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม จํานวน 200 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหา คาจางบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา กองการศึกษา

(คาจางบุคลากรทางการศึกษา) ใหกับโรงเรียนในเขตตําบลคลองหา ในตําบล ศาสนา

คลองหา และวัฒนธรรม

รวม 5  โครงการ 8,598,000

5

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2,088,000

4 924,000

3 3,276,000
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7

ซอยคลองหาตะวันออก (ไฟฟา) หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 160 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 640 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

1 600,000 กองชาง

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนแอสฟลทติก หมูที่ 7

ซอยคลองหาตะวันออก (ภาคีธงค) หมูที่ 7 คอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 160 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร

ตร.ม. ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8

พรอมวางทอระบายน้ํา กวาง 4.00  ม.ยาว 160 ม. ต.คลองหา

ซอยคลองหาตะวันออก 23 (มาลัย) หมูที่ 8 หนา 0.15 ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก หมูที่ 9

คอนกรีต คอนกรีต ขนาดกวาง 3.50 ม. ต.คลองหา

ซอยคลองหาตะวันตก 34/1 หมูที่ 9 ยาว 450 ม. หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

1,575 ตร.ม.  ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 1,000,000 กองชาง

3 850,000 กองชาง

2 600,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก หมูที่ 4

คอนกรีต คอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 4 หนา 0.05 ม.ยาว 328 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

1,312 ตร.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก หมูที่ 1

คอนกรีตพรอมวางทอระบายน้ํา คอนกรีต ขนาดกวาง 3.00 ม. ต.คลองหา

ซอยตะวันตก 1 (ยิ้มแยม) หมูที่ 1 ยาว 350 ม.  พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.

พรอมบอพัก คสล. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 15

ซอยคลองหาตะวันตก (เกาะโพธิ์ 2) หมูที่ 15 ขนาดกวาง 3.00  ม. ต.คลองหา

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

225 ลบ.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 190,000 กองชาง

6 1,000,000 กองชาง

5 650,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 13

ซอยคลองหาตะวันตก (แจมแจง) หมูที่ 13 ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

180 ลบ.ม.  ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 15

ซอยคลองหาตะวันตก (ซอยร่ําซอยรวย) หมูที่ 15 ขนาดกวาง 3.00  ม. ต.คลองหา

ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

405 ลบ.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 15

ซอยคลองหาตะวันตก (เริงสําราญ2) หมูที่ 15 ขนาดกวาง 3.00  ม. ต.คลองหา

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

225 ลบ.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

10 190,000 กองชาง

9 340,000 กองชาง

8 495,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 4

ซอยคลองหาตะวันออก 3 (สมถวิล) หมูที่ 4 ขนาดกวาง 4.00  ม. ต.คลองหา

ยาว 570 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาณดินลูกรัง  342  ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 12

ซอยคลองหาตะวันออก 41/1 (สัมฤทธิ-์จําป) ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

หมูที่ 12 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

690 ลบ.ม.  ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 12

ซอยคลองหาตะวันออก 42 (กล่ําอยูสุข) ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

หมูที่ 12 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

690 ลบ.ม.  ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

13 498,000 กองชาง

12 498,000 กองชาง

11 300,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนดินลูกรัง หมูที่ 15

ซอยคลองหาตะวันออก 64 (แสงรีย) หมูที่ 15 ขนาดกวาง 3.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

135 ลบ.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2

ซอยคลองหาตะวันตก (กัลยาเพ็ชร) หมูที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 ม. ต.คลองหา

ยาว 750 ม. หนา0.15 ม.

ปริมาณหินคลุก 281.25 ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา กําหนด

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 3

ซอยคลองหาตะวันตก (ใจเพ็ชร) หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

หนา 0.05 ม. ยาว 380 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

1,520 ตร.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

16 980,000 กองชาง

15 300,000 กองชาง

14 120,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางสะพานเหล็ก กอสรางสะพานเหล็ก หมูที่ 16

ขามคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 16 ขนาดกวาง 1.50 ม ต.คลองหา

ยาว 15 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก ปรับปรุงถนนโดยการปูยาง หมูที่ 16

คอนกรีต แอสฟลทติกคอนกรีต ต.คลองหา

ถนนเลียบคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6 หนา 0.05 ม. พื้นที่

ไมนอยกวา 270 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา กําหนด

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรัง หมูที่ 5

ซอยกลิ่นหวน 2 หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.

ปริมาณดินลูกรัง 360  ลบ.ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา กําหนด

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรัง หมูที่ 13

ซอยคลองหาตะวันตก (ป.ถนอมสุข) หมูที่ 13 ขนาดกวาง 4.00 ม. ต.คลองหา

ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีปริมาณดินลูกรัง

444 ลบ.ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

รวม 20 โครงการ 9,641,000

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

20 370,000 กองชาง

19 300,000 กองชาง

18 160,000 กองชาง

17 200,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางคันชะลอความเร็ว กอสรางคันชะลอความเร็ว บริเวณ  หมูที่ 2

บริเวณหมูบานเบญจพฤกษ หมูที่ 2 หมูบานเบญจพฤกษ หมูที่ 2

กอสรางคันชะลอความเร็ว

แอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 8 เมตร

จํานวน 9 จุด  พรอมปายเตือน

(ปงบประมาณ 2565)

รวม 1 โครงการ 270,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินไวแลว

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 270,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ) หมูที่ 3

(ไฟกระพริบ) บริเวณปากซอยคลองหาตะวันตก

ซอยคลองหาตะวันตก (สุวรรณทัพ) หมูที่ 3 (สุวรรณทัพ) หมูที่ 3

จํานวน  1  จุด

(ปงบประมาณ 2564)

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(ไฟกระพริบ)  หมูที่ 3

(ไฟกระพริบ) หมูบานริมบึง หมูที่ 3 บริเวณหนาหมูบานริมบึง หมูที3่

จํานวน  1  จุด

(ปงบประมาณ 2564)

รวม 2 โครงการ 35,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

1 17,500 กองชาง

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 17,500 กองชาง

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมและการขนสง)

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 11

ซอยคลองหาตะวันตก 46 (อุทยานิล) หมูที่ 11 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

220 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 15

ซอยคลองหาตะวันตก 73 หมูที่ 15 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

1,270 ม. ตามแบบ

 อบต.คลองหา กําหนด

2 380,000 กองชาง

1 150,000 กองชาง

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

    (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 14

ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ) หมูที่ 14 เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

300 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 14

ซอยคลองหาตะวันออก (เปอรเชาว 2) หมูที่ 14 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

410 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 14

ซอยคลองหาตะวันออก (อยูยืน) หมูที่ 14 เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

170 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 14

ซอยคลองหาตะวันออก 50 (เปอรเชาว) หมูที่ 14 เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

760 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

6 290,000 กองชาง

5 70,000 กองชาง

4 170,000 กองชาง

3 110,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 14

ซอยคลองหาตะวันออก 54 (แกวธรรม) หมูที่ 14 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5 ระยะทางยาวรวม

405  ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 15-16

ซอยสหกรณ-นาขวัญ หมูที่ 15-16 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5  ระยะทางยาวรวม

550 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ขยายเขตประปาภูมิภาค หมูที่ 6

ซอยคลองหาตะวันออก 16 (รัตนา) หมูที่ 6 ระยะทางประมาณ 1,000 ม. ต.คลองหา

ตามแบบการประปา

สวนภูมิภาคกําหนด

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 11

เลียบคลองระบายน้ําที่ 5 ฝงตะวันตก หมูที่ 11 ระยะทางประมาณ 350 ม. ต.คลองหา

ตามแบบประปาสวนภูมิภาค

กําหนด

10 450,000 กองชาง

9 1,000,000 กองชาง

8 160,000 กองชาง

7 160,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ หมูที่ 12 ติดตั้งปายชื่อซอยสาธารณะ หมูที่ 12

หมูที่ 12 ตามแบบ ต.คลองหา

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 2 ติดตั้งโคมไฟฟาทางสาธารณะ หมูที่ 2

พรอมอุปกรณ บริเวณหมูที่ 2 ต.คลองหา

จํานวน 180 ชุด

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟาทางสาธารณะ หมูที่ 8

ซอยคลองหาตะวันตก (คุณพระราชธรรมนิเทศ) พรอมอุปกรณ  บริเวณ ต.คลองหา

หมูที่ 8 ซอยคลองหาตะวันตก

 (คุณพระราชธรรมนิเทศ)

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟาทางสาธารณะ หมูที่ 8

ซอยคลองหาตะวันตก (สวนเกษตร) หมูที่ 8 พรอมอุปกรณ บริเวณ ต.คลองหา

ซอยคลองหาตะวันตก

(สวนเกษตร)  ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

14 65,000 กองชาง

13 20,000 กองชาง

12 500,000 กองชาง

11 60,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟาทางสาธารณะ หมูที่ 8

ซอยคลองหาตะวันตก 30 (ศรีไพศาล) หมูที่ 8 พรอมอุปกรณ  บริเวณ ต.คลองหา

ซอยคลองหาตะวันตก 30

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หมูที่ 13

พรอมเหล็กกั้นสะทอนแสง (ไฟกระพริบ) พรอมเหล็กกั้น ต.คลองหา

ซอยคลองหาตะวันตก 58 (พูลทอง) หมูที่ 13 สะทอนแสง

บริเวณ  หมูที่ 13

จํานวน 2 จุด

โครงการปรับปรุงหอถังประปาบาดาล  หมูที่ 16 ปรับปรุงหอถังประปาบาดาล หมูที่ 16

และระบบสูบน้ํา หมูที่ 16 ต.คลองหา

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการวางทอประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 13

ซอยคลองหาตะวันออก 45 (กล่ําอยูสุข1) เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

หมูที่ 13 ชั้น 13.5  ระยะทางยาวรวม

600 ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

18 160,000 กองชาง

17 700,000 กองชาง

16 60,000 กองชาง

15 65,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการวางทอประปาบาดาล วางทอประปาบาดาลขนาด หมูที่ 13

ซอยคลองหาตะวันออก 46 (ป.ถนอมสุข) หมูที่ 13 เสนผาศูนยกลาง  3 นิ้ว ต.คลองหา

ชั้น 13.5  ระยะทางยาวรวม

660 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก วางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10

ซอยคลองหาตะวันตก (ชมวิหค) หมูที่ 10 พรอมบอพัก คสล. ระยะทาง ต.คลองหา

ประมาณ 500 ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ วางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5

ซอยคลองหาตะวันตก 24 (ครูสําราญ1) หมูที่ 5 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40ม. ต.คลองหา

พรอมบอพัก คสล. ระยะทาง

ยาว 500 ม. ตามแบบ

อบต.คลองหา กําหนด

โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ วางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 11

ซอยคลองหาตะวันออก 35 (แมทองด)ี หมูที่ 11 ขนาดเสนผาศูนยกลาง0.30ม. ต.คลองหา

พรอมบอพัก คสล. ยาว 350ม.

ตามแบบ อบต.คลองหา

กําหนด

รวม 22  โครงการ 6,955,000

22 400,000 กองชาง

21 800,000 กองชาง

20 1,000,000 กองชาง

19 185,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ วางทอระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 16

ซอยคําคง 2 หมูที่ 16 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100

เซนติเมตร ความยาวรวม 84.00

เมตร

(ปงบประมาณ 2564)

โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ วางทอระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 9

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40

หมูที่ 9 เซนติเมตร พรอมบอพัก คสล.

ความยาวรวม 85.00 เมตร

(ปงบประมาณ 2564)

1 414,000 กองชาง

2 245,000 กองชาง

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินไวแลว

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ วางทอระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 10

ซอยคลองหาตะวันออก (บางชวด) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40

หมูที่ 10 เซนติเมตร พรอมบอพัก คสล.

ความยาวรวม 100.00 เมตร

(ปงบประมาณ 2564)

รวม 3 โครงการ 797,000

3 138,000 กองชาง

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางศูนยซอมบํารุงรักษา กอสรางศูนยซอมบํารุงรักษา อบต.คลองหา

เครื่องจักรกลพรอมอุปกรณ เครื่องจักรกลพรอมอุปกรณ

เพื่อใชในการบํารุงรักษาซอมแซม

รถยนตและเครื่องจักรกล

ที่ใชในราชการ  จํานวน  1  หลัง

(ปงบประมาณ 2565)

โครงการขุดเจาะบอบาดาล ปรับปรุงบอบาดาล โดยขุดเจาะ หมูที่ 2

ทดแทนบอบาดาลเดิมที่ชํารุดเสียหาย บอบาดาล เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว

หมูที่ 2 (ปงบประมาณ 2565)

รวม 2 โครงการ 836,000

1 200,000 กองชาง

1. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

    1.1 กลยุทธ  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2 636,000 กองชาง
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปองกันรักษาความสงบภายใน สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหนาที่ หมูที่ 1-16

ตามคําสั่งของศูนย อปพร. ต.คลองหา

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม

การละเมิดสิทธิเด็ก การพนัน

การเฝาระวังการแพรระบาด

ของยาเสพติด ฯลฯ

รวม 1  โครงการ 10,000

1 10,000 สํานักปลัด อบต.

    2.1 กลยุทธ  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย)

    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมในการดําเนินการ หมูที่ 1-16

ปองกันและบรรเทาความเดือดรอน ต.คลองหา

ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนการปองกัน ฝกอบรมใหกับประชาชนทุกชวงวัย สถานที

ราชการ/
และระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ในสถานที่ราชการ/วัด/ศูนยพัฒนา วัด /

เด็กเล็ก/โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ศพด. /

ตําบลคลองหา และโรงเรียน

ในเขตพื้นที่

ตําบล

คลองหา

20,000 สํานักปลัด อบต.2

1 10,000 สํานักปลัด อบต.

    2.1 กลยุทธ  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาการบรรเทาสาธารณภัย)

    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนการปองกัน ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ ศพด. / กองการศึกษา

และระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ เจาหนาที่และเด็กนักเรียน สถานศึกษา/ ศาสนา

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  สถานศึกษา และวัด และวัฒนธรรม

ในเขตตําบลคลองหา ในเขตตําบล

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ คลองหา

พระภิกษุ เจาหนาที่ของวัด

ในเขตตําบลคลองหา

รวม 3  โครงการ 40,000

3 10,000

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการศูนยชวยเหลือประชาชน ใหการชวยเหลือประชาชน หมูที่ 1-16

ในดานสาธารณภัยดานตางๆ ต.คลองหา

เชน ดานโรคระบาดโรคอุบัติใหม

ดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม 1  โครงการ 20,000

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

1 20,000 สํานักปลัด อบต.

พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

    2.1 กลยุทธ  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน)

    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ จุดบริการประชาชน 1 แหง หมูที่ 8

ในชวงเทศกาลสําคัญ เพื่อใหบริการประชาชน ต.คลองหา

ในชวงเทศกาลสําคัญ

รวม 1  โครงการ 60,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.1 กลยุทธ  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการรณรงคเพื่อใหเกิดวินัยจราจรลดการเกิดอุบัติเหต)ุ

    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 60,000 สํานักปลัด อบต.
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกัน อุดหนุนงบประมาณ ที่วาการ

และปราบปรามยาเสพติด เพื่อดําเนินการโครงการ อําเภอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น "คลองหลวงรวมใจแกไขปญหา คลองหลวง

(ศป.ปส.อปท.) ยาเสพติด"

โครงการการศึกษาเพื่อตอตาน ฝกอบรมเรื่องภัยของยาเสพติด โรงเรียน

การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา

(D.A.R.E.ประเทศไทย) ในตําบล (ป.5) ในพื้นที่

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคปองกัน ภาคกลาง

ยาเสพติด (To be number one) และแกไขปญหายาเสพติด และภาค

ชุมชนตําบลคลองหา (To be number one) ตะวันออก/

ชุมชนตําบลคลองหา จังหวัด

นนทบุรี

รวม 3  โครงการ 360,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.1 กลยุทธ  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)

    (2) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 200,000 สํานักปลัด อบต.

2 60,000 สํานักปลัด อบต.

3 100,000 สํานักปลัด อบต.
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                    (การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูยากไร  ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูปวยโรคเอดส  และผูปวยที่ยากไร)

รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ฝกอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต อบต.คลองหา

คนพิการ เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส ใหกับผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี

ผูดอยโอกาส

รวม 1  โครงการ 10,000

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

    2.2 กลยุทธ  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม

    (1) แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

36



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนทีปงกร

และเยาวชนตําบลคลองหา ใหกับเด็กและเยาวชนตําบลคลองหา วิทยาพัฒน

(มัธยมวัดหัตสาร

เกษตร)

ในพระราชูปถัมภฯ

รวม 1  โครงการ 10,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

    2.2 กลยุทธ  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  (การสังคมสงเคราะหและการจัดสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชน)

    (1) แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการใหความชวยเหลือประชาชน สํารวจขอมูลเพื่อใหการชวยเหลือแก หมูที่ 1-16

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชน ดานการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ต.คลองหา

รวม 1  โครงการ 10,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.2 กลยุทธ  การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  (ชวยเหลือประชาชนดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)

    (1) แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น อุดหนุนเงินสมทบใหกับกองทุน อบต.คลองหา

ตําบลคลองหา หลักประกันสุขภาพทองถิ่น

ตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 438,000

1 438,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

    2.3 กลยุทธ  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ  (การใหบริการสาธารณสุข)

    (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม จัดประชุมชี้แจง/จัดทําสื่อ หมูที่ 1-16

โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา และโรคระบาด ใหความรู/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ต.คลองหา

ที่พบบอย ในการเฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา

และโรคระบาดที่พบบอย

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จัดกิจกรรมใหความรู/ หมูที่ 1-16

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ดําเนินการสํารวจสัตวเลี้ยงลูก ต.คลองหา

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ ดวยนม/จัดหาวัคซีนและ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี อุปกรณ เพื่อฉีดวัคซีนปองกัน

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โรคพิสุนัขบาใหกับสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนม ของประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลคลองหา

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.3 กลยุทธ  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ  (ปองกัน  ควบคุม  และระงับยับยั้งโรคติดตอ  โรคระบาด ฯลฯ)

    (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 300,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2 250,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี จายเงินอุดหนุนสํานักงาน อบต.คลองหา

เพื่อโครงการทําหมันสุนัขและแมว ปศุสัตวจังหวัดปทุมธานี

เพื่อโครงการทําหมันสุนัข

และแมว

รวม 3  โครงการ 750,000

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 200,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จายเงินอุดหนุนองคการบริหาร อบต.คลองสาม

เพื่อโครงการกอสรางสถานสงเคราะห สวนตําบลคลองสาม เพื่อจัดตั้ง

แกไขปญหาสัตวเรรอน และบริหารจัดการสถานสงเคราะห

สัตวเรรอน ลดความเสี่ยงของ

การเกิดโรคพิษสุนัขบา

รวม 1  โครงการ 1,000,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.3 กลยุทธ  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ  (จัดสถานที่กักกันเพื่อปองกัน ระงับโรคติดตอ)

    (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 1,000,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมูที่ 1-16

ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน เพื่อดําเนินกิจกรรม ต.คลองหา

ตามโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

รวม 1  โครงการ 320,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.3 กลยุทธ  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ  (สงเสริมโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

    (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 320,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ดําเนินการแขงขันกีฬา ม.1-ม.16 กองการศึกษา

ตานยาเสพติด  ศาสนาและ

วัฒนธรรม

โครงการแขงขันชกมวยไทย คาใชจายตามโครงการแขงขัน ม.1-ม.16 กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน และประชาชนตานยาเสพติด ชกมวยไทย เด็ก เยาวชน  ศาสนาและ

และประชาชนตานยาเสพติด วัฒนธรรม

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด คาใชจายตามโครงการปองกัน โรงเรียน กองการศึกษา

"คายเยาวชนตานยาเสพติด" และแกไขปญหายาเสพติด ในตําบล  ศาสนาและ

"คายเยาวชนตานยาเสพติด" คลองหา วัฒนธรรม

รวม 3  โครงการ 310,000

100,000     3

2        10,000

    (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1      200,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.3 กลยุทธ  การสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (มวลชนดานกีฬาและนันทนาการ)

44



รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จางเหมากําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา คลองสงน้ําที่ 5 ซาย

และพื้นที่สาธารณะ สาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ คลองสงน้ําที่ 6 ซาย

คลองระบายน้ําที่ 5

พื้นที่สาธารณะ

รวม 1  โครงการ 237,810

1 237,810 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

    3.1 กลยุทธ  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (พัฒนาขุดลอกเพื่อการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจังหวัดสะอาด จัดกิจกรรมบริหารจัดการ หมูที่ 1-16

ขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ต.คลองหา

และถูกตองตามหลักวิชาการ

รวม 1  โครงการ 25,000

1 25,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

    3.1 กลยุทธ  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศน คลองสงน้ําที่ 5 ซาย

รักษาความสะอาดและรักษาคุณภาพน้ํา รักษาความสะอาด คลองสงน้ําที่ 6 ซาย

แหลงน้ําสาธารณะ และรักษาคุณภาพน้ํา คลองระบายน้ําที่ 5

แหลงน้ําสาธารณะ

หมูที่ 1-16 ตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 20,000

1 20,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

    3.1 กลยุทธ  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมจัดการขยะโดยชุมชน จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู หมูที่ 1-16

จัดซื้อวัสดุตามโครงการสงเสริม ต.คลองหา

จัดการขยะโดยชุมชน

รวม 1  โครงการ 30,000

1 30,000 กอง

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

    3.1 กลยุทธ  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (สงเสริมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมปกปกทรัพยากร หมูที่ 7,8

อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ ทองถิ่น ต.คลองหา

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

(อพ.สธ) ขอมูลทรัพยากรทองถิ่น

รวม 1  โครงการ 10,000

1 10,000 สํานักปลัด อบต.

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3. ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

    3.1 กลยุทธ  การพัฒนาสิ่งแวดลอม (การอนุรักษพันธุกรรมพืช)

    (2) แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมลอยกระทง วัดแสวง

ประจําป พ.ศ. 2565 สามัคคีธรรม

โครงการจัดงานประเพณีจุดลูกหนู จัดงานประเพณีจุดลูกหนู วัดหัตถสาร

ขององคการบริหารสวนตําบล เกษตร

คลองหา ประจําป พ.ศ. 2566

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต ม.1-ม.16

ประจําป พ.ศ.2565

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแขงพายเรือทองถิ่น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ม.1-ม.16

แขงพายเรือทองถิ่น

รวม 4  โครงการ 950,000

4 200,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 300,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 250,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1 200,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

    4.1 กลยุทธ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษประเพณีทองถิ่น)

    (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการถวายเทียนพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัด

และเครื่องสังฆภัณฑ ฯลฯ ในเขต

แกวัดในตําบลคลองหา ตําบล

จํานวน  3  แหง  ดังนี้ คลองหา

1. วัดแสวงสามัคคีธรรม

2. วัดหัตถสารเกษตร

3. วัดศิริจันทาราม

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ ม.1-ม.16

เยาวชนเพื่อสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

รวม 2  โครงการ 50,000

2 40,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

1 10,000 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

    4.1 กลยุทธ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (สงเสริมการศาสนา)

    (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อเปนการพิทักษ จัดกิจกรรมการจัดงานรัฐพิธี ต.คลองหา

รักษาไวซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย หรือพิธีตางๆ และราชพิธี

อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจ เพื่อใหประชาชนไดแสดงถึง

ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ความจงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

รวม 1  โครงการ 100,000

1 100,000 สํานักปลัด อบต.

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

4. ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

    4.1 กลยุทธ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ)ี

    (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมการพึ่งพาตนเอง อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเองตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ความรูสรางรายไดตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 2  โครงการ 20,000

2 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

    5.1 กลยุทธ การสงเสริมอาชีพ (สงเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ)

    (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ความรูทางดานอาชีพ

สรางรายได

รวม 1  โครงการ 10,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

    5.1 กลยุทธ การสงเสริมอาชีพ (สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุมกลุมแมบาน กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน)

    (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ความรูเรื่องการทําสารปองกัน

แมลงศัตรูพืชใหกับเกษตรกร

โครงการสงเสริมทําปุยอินทรีย อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ความรูเรื่องวิธีการทําปุยอินทรีย

ใหกับเกษตรกร

รวม 2  โครงการ 20,000

2 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

    5.2 กลยุทธ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร (สงเสริมสงเสริมความรูและเทคโนโลยีการเกษตร)

    (1) แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมการแปรรูป อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม อบต.คลองหา

ผลิตภัณฑดานปศุสัตว ความรูทางดานการนําผลิตภัณฑ

จากสัตวมาแปรรูปเพิ่มมูลคา

สามารถเก็บไวไดเปนระยะเวลานาน

รวม 1  โครงการ 10,000

1 10,000 กองสวัสดิการ

สังคม

5.2 กลยุทธ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาดานการเกษตร (สงเสริมการแปรรูปการเกษตร)

(1) แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

5. ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน จัดการประชุมประชาคม อบต.

แบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปน เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา คลองหา

แผนพัฒนาทองถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ. 2566-2570)

รวม 1  โครงการ 20,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

    6.1 กลยุทธ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (จัดประชาคมทองถิ่น)

    (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 20,000 สํานักปลัด อบต.
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหาร รณรงคประชาสัมพันธ หมูที่ 1-16

สวนตําบลคลองหา ใหประชาชนออกมาใชสิทธิ ต.คลองหา

เลือกตั้ง

รวม 1  โครงการ 10,000

1 10,000 สํานักปลัด อบต.

    6.1 กลยุทธ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (สงเสริมประชาธิปไตย)

    (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร หมูที่ 1-16

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา ต.คลองหา

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 10,000

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

    6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 10,000 สํานักปลัด อบต.
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.

ของเจาหนาที่ทองถิ่น คลองหา

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 5,000

5,000 สํานักปลัด อบต.

(เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่ การปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรม และสรางวินัยแกเจาหนาที่ทองถิ่น)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

    6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบ คลองหา

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 150,000

1 150,000 สํานักปลัด อบต.

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

    6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุอุปกรณ กอสรางหองเก็บพัสดุอุปกรณ อบต.

จํานวน  1  แหง คลองหา

รวม 1  โครงการ 1,000,000

กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

1 1,000,000 สํานักปลัด อบต.

    6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
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รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อบต.

ทางการศึกษา นอกสถานที่ ดานถายโอนภารกิจ คลองหา

ทางการศึกษา ใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ของพนักงานสวนตําบล

พนักงานจางตามภารกิจ และบุคลากร

ทางการศึกษา ในเขตตําบลคลองหา

รวม 1  โครงการ 10,000

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ที่ โครงการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

6.2 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร)

(2) แผนงานการศึกษา

1 10,000
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องพนยา จัดซื้อเครื่องพนยา คลองสงน้ําที่ 5 ซาย

แบบใชแรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น คลองสงน้ําที่ 6 ซาย

จํานวน 1 เครื่อง คลองระบายน้ําที่ 5

1. เปนเครื่องยนตเบนซิน พื้นที่สาธารณะ

ขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา

2. เปนเครื่องพนยา มีขนาดทอ

ไมนอยกวา 1 นิ้ว (8 หุน)

3. มีอุปกรณพรอมใชงาน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564)

รวม 11,500

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

1. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

    1.1 กลยุทธ การพัฒนาสิ่งแวดลอม (พัฒนากําจัดวัชพืชในพื้นที่สาธารณะ)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 11,500 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องเติมอากาศ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ หมูที่ 5 และ หมูที่ 14

แบบกังหันตีน้ํา แบบกังหันตีน้ํา ตําบลคลองหา

จํานวน 4 เครื่อง

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

รวม 200,000

1 200,000 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

2. ประเภทครุภัณฑอื่น

    1.1 กลยุทธ การพัฒนาสิ่งแวดลอม (กอสรางและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รถบรรทุกดีเซล จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน อบต.คลองหา

ขนาด  4  ตัน  6  ลอ 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 4,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต

จํานวน 1 คัน

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

1 1,500,000 กองชาง

1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

    1.1 กลยุทธ การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (กอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

    (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ
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รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุกเททาย อบต.คลองหา

พรอมกระเชาไฟฟา ขนาด 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค

พรอมกระเชาไฟฟา

ขนาด 6 ลอ

จํานวน 1 คัน

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

รวม 3,900,000

2 2,400,000 กองชาง

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

74



รายละเอียดของครุภัณฑ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เคานเตอรประชาสัมพันธ จัดซื้อเคานเตอรประชาสัมพันธ อบต.คลองหา

จํานวน 1 ชุด

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

รวม 85,000

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสาร ในการปฏิบัติราชการ (จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะ)

    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 85,000 สํานักปลัด อบต.

กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ
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รายละเอียดของวัสดุ  งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) ศพด.

สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน อบต.คลองหา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน  260  วัน

รวม 3,456,440

พ.ศ. 2566

1.1 กลยุทธ การสงเสริมการศึกษา  การเรียนรู  และขอมูลขาวสาร

ประเภทวัสดุ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่ วัสดุ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1

1 3,456,440 กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1. ประเภทวัสดุ งานบานงานครัว
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