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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  3/2565              
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2565        
เม่ือวันท่ี  25  กรกฎาคม  2565 

 

บัดนี้   ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3/2565  เรียบรอยแลว  องคการบริหาร    
สวนตำบลคลองหา  จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3/2565      
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย

กลิ่นหวน 2 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม

กวาง 4 ม. ยาว 1,300 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,200

 ตร.ม.

       195,000         195,000         195,000         195,000         195,000 จํานวนพื้นที่ของ

ถนน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

และขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร

กองชาง

83 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย

กลิ่นหวน 2 หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนาคม

กวาง 4 ม. ยาว 1,300 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,200

 ตร.ม.

       800,000         800,000         800,000         800,000         800,000 จํานวนพื้นที่ของ

ถนน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

และขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร

กองชาง

รวม 1  โครงการ - - 800,000      800,000      800,000      800,000      800,000       - - -

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอยางทั่วถึง จึงทําใหตองเพิ่มจํานวนงบประมาณในป 2566-2570

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองหา

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2565  วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยูเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง)
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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)

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

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารีฯ ใหอยูในจํานวนที่พอเหมาะ 

3. ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรค

พิษสุนัขบา

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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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

19 โครงการสัตวปลอดโรค 1. เพื่อปองกันการเกิดโรค สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        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

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารีฯ ใหอยูในจํานวนที่พอเหมาะ 

3. ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรค

พิษสุนัขบา

รวม 1  โครงการ - - 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000       - - -

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  : เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมทําหมันสัตวในโครงการและเพื่อคุณภาพงานที่ดีขึ้นและมีความตอเนื่อง จึงทําใหตองเพิ่มจํานวนงบประมาณในป 2566-2570

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองหา

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2565  วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

  รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)
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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)

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ) รถบรรทุกขยะ  แบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน  6 ลอ 4,800,000      4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     กองสาธารณสุข

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี และสิ่งแวดลอม

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต   

จํานวน  10  คัน  (2 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

รถบรรทุกขยะ  แบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน  6 ลอ 5,000,000      5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     กองสาธารณสุข

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี และสิ่งแวดลอม

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต   

จํานวน  10  คัน  (2 คัน/ป)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานงบประมาณ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

รวม 5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  : เนื่องจากจํานวนครุภัณฑและงบประมาณที่ตั้งไวไมสอดคลองกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (ตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองหา สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2565  วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)
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