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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 2/2565 

เหตุผลและความจำเปน 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)  
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เม่ือวันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ. 2564  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปนั้น 

 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีความจำเปนตองดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการ       
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนตามสภาพแวดลอมในปจจุบัน  ตอบสนองตอปญหาความตองการ            
ของประชาชน  เพ่ือการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  รวมถึงเปนไปตามแนวนโยบาย
แหงรัฐและใชเปนแนวทางการพัฒนาและเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตามระเบียบ
กฎหมายตอไป 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน        
ท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน         
ท่ีเพ่ิมเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหาร  
สวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  ดวย
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช   พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวัน ท่ี            
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบฯ  องคการบริหาร       
ส วนตำบลคลองห า  จึ งได จั ดทำแผนพั ฒ นาท องถ่ิ น  (พ.ศ. 2566-2570)  เพ่ิ ม เติ ม   ครั้ งท่ี  2/2565                    
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป  ตอไป 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ. 01

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

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

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                -   -                -   -                -   -                -   -                -             -                    -   

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

2.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณภาพชีวิต

     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3      5,500,000 3      5,500,000 3      5,500,000 3      5,500,000 3      5,500,000          15      27,500,000

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

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 5      2,900,000 5      2,900,000 5      2,900,000 5      2,900,000 5      2,900,000          25      14,500,000

     2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2         700,000 2         700,000 2         700,000 2         700,000 2         700,000          10        3,500,000

     2.5 แผนงานการศึกษา -                -   -                -   -                -   -                -   -                -             -                    -   

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

รวม 10      9,100,000 10      9,100,000 10      9,100,000 10      9,100,000 10      9,100,000          50      45,500,000

3.  ยุทธศาสตร  การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

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

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

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

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

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

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

5.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมการเศรษฐกิจ

     5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -                -   -                -   -                -   -                -   -                -             -                    -   

     5.2 แผนงานการเกษตร -                -   -                -   -                -   -                -   -                -             -                    -   

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

4.  ยุทธศาสตร  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

รวม  5  ปป 2566 ป 2567 ป 2568

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ป 2569 ป 2570

1.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

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

6.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

     6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1         100,000 1         100,000 1         100,000 1         100,000 1         100,000            5          500,000

     6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1         800,000 1         800,000 1         800,000 1         800,000 1         800,000            5        4,000,000

     6.3 แผนงานการศึกษา 1         600,000 1         600,000 1         600,000 1         600,000 1         600,000            5        3,000,000

     6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1         400,000 1         400,000 1         400,000 1         400,000 1         400,000            5        2,000,000

รวม 4      1,900,000 4      1,900,000 4      1,900,000 4      1,900,000 4      1,900,000          20       9,500,000

7.  ยุทธศาสตร  การสงเสริมการทองเที่ยว

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

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

รวมทั้งสิ้น 14 11,000,000 14 11,000,000 14 11,000,000 14 11,000,000 14 11,000,000 70 55,000,000
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อเตรียมการปองกัน ผูประสบสาธารณภัย 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        รอยละ 100 ผูประสบสาธารณภัย สํานักปลัด อบต.

สาธารณภัย หรือแกไขเหตุจากภัยพิบัติ ของผูประสบ ไดรับการแกไขปญหา

ภัยธรรมชาติ ภัยสาธารณะ สาธารณภัย ทุกราย

2 โครงการศูนยชวยเหลือประชาชน เพื่อชวยเหลือประชาชน ประชาชนตําบลคลองหา 4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด อบต.

ในเขตพื้นที่ตําบลคลองหา 16 หมูบาน ตําบลคลองหาไดรับ

 - ดานสาธารณภัย  ความชวยเหลือ

 - ดานโรคระบาด โรคอุบัติใหม เกิดความเขมแข็ง

 - ดานการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม 2  โครงการ - - 4,500,000   4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.2  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

  2.1  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (การเยียวยาชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรั้วองคการ เพื่อรักษาความปลอดภัย รั้วองคกรบริหารสวนตําบล 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     พื้นที่ของรั้ว องคการบริหาร สํานักปลัด อบต.

บริหารสวนตําบลคลองหา ในทรัพยสินของทางราชการ คลองหา องคการบริหาร สวนตําบลคลองหา

สวนตําบลคลองหา มีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

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

เหตุผลและความจําเปน  :  เพื่อรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการ

  2.3  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนองคการบริหารสวน 1. เพื่อจัดตั้งและบริหาร สถานสงเคราะหสัตวเรรอน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนของสัตว สัตวเรรอนไดรับ กองสาธารณสุข

ตําบลคลองสาม เพื่อโครงการ จัดการสถานสงเคราะห ในพื้นที่ หมูที่ 1 - 16 เรรอนในพื้นที่ การดูแล และสิ่งแวดลอม

กอสรางสถานสงเคราะห สัตวเรรอน ตําบลคลองหา มีปริมาณลดลง

แกไขปญหาสัตวเรรอน 2. เพื่อจัดหาสถานที่

สงเคราะหและพักพิงสัตว

เรรอน

3. เพื่อลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรคพิษสุนัขบา

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อจัดหาสถานที่สงเคราะหและพักพิงสัตวเรรอนและเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบา

  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (การปองกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดตอ โรคระบาด ฯลฯ)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

   แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต

5  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

2 โครงการทําหมันสุนัขและแมว 1. เพื่อลดอัตราการเกิด สุนัขและแมวภายในเขต 200,000       200,000        200,000        200,000        200,000        สุนัขและแมว 1. ลดอัตราการเกิด กองสาธารณสุข

ประชากรสุนัขและแมวไมให พื้นที่ตําบลคลองหา ไดรับการ ในเขตพื้นที่ตําบล ประชากรสุนัขและแมว และสิ่งแวดลอม

มีมากเกินไป ทําหมัน คลองหาไดรับ ไมใหมีมากเกินไป

2. เพื่อลดปริมาณสัตวจรจัด การทําหมัน 2. ลดปริมาณสัตว

ในพื้นที่ตําบลคลองหา จรจัดในพื้นที่ตําบล

3. เพื่อเปนการลดคาใชจาย คลองหา

ในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว 3. ลดคาใชจายในการ

ของราษฎรในพื้นที่ เลี้ยงดูสุนัขและแมว

ตําบลคลองหา ของราษฎรในพื้นที่

ตําบลคลองหา

3 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 1. เพื่อลดอัตราการเกิด สุนัขและแมวภายในเขต 200,000       200,000        200,000        200,000        200,000        สุนัขและแมว 1. ลดอัตราการเกิด กองสาธารณสุข

ปทุมธานี เพื่อโครงการทําหมัน ประชากรสุนัขและแมวไมให พื้นที่ตําบลคลองหา ไดรับการ ในเขตพื้นที่ตําบล ประชากรสุนัขและแมว และสิ่งแวดลอม

สุนัขและแมว มีมากเกินไป ทําหมัน คลองหาไดรับ ไมใหมีมากเกินไป

2. เพื่อลดปริมาณสัตวจรจัด การทําหมัน 2. ลดปริมาณสัตว

ในพื้นที่ตําบลคลองหา จรจัดในพื้นที่ตําบล

3. เพื่อเปนการลดคาใชจาย คลองหา

ในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว 3. ลดคาใชจายในการ

ของราษฎรในพื้นที่ เลี้ยงดูสุนัขและแมว

ตําบลคลองหา ของราษฎรในพื้นที่

ตําบลคลองหา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน เด็ก เยาวชน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     มีกิจกรรมเดิน - วิ่ง ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

มีการออกกําลังกายใหมากขึ้น และประชาชนใน เพื่อสุขภาพ รางกายที่แข็งแรง และสิ่งแวดลอม

และตอเนื่อง ตําบลคลองหา สมบูรณ

2. เพื่อรณรงคการเดิน - วิ่ง

เพื่อสุขภาพใหเปนทางเลือก

ในการออกกําลังกาย

5 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 1. เพื่อใหผูดูแลผูสูงอายุมี ฝกอบรมอาสาสมัครบริบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาสาสมัครบริบาล 1. อาสาสมัครบริบาล กองสาธารณสุข

บริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุ ความรูความเขาใจเรื่องการ ทองถิ่น ทองถิ่นมีความรู ทองถิ่นมีความรูความ และสิ่งแวดลอม

ที่มีภาวะพึ่งพิง ต.คลองหา ดูแลสุขภาพอนามัยผูสูงอายุ ความเขาใจเรื่อง สามารถในการดูแล

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และปฏิบัติตอผูสูงอายุได การดูแลสุขภาพ ผูสูงอายุที่มีภาวะ

อยางมีประสิทธิภาพ อนามัยผูสูงอายุ พึ่งพิงในชุมชน

2. เพื่อเตรียมการรองรับระบบ และปฏิบัติตอ 2. ผูสูงอายุที่มีภาวะ

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะ ผูสูงอายุไดอยาง พึ่งพิงในชุมชนมี

ยาวในทองถิ่นและชุมชน มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 3. ผูสูงอายุในชุมชน

และภาคีเครือขายที่ทํางาน



ไดรับการเฝาระวัง

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ภาวะสุขภาพโดยอาสา

ระยะยาว สมัครบริบาลทองถิ่น

รวม 5  โครงการ - - 2,900,000   2,900,000    2,900,000    2,900,000    2,900,000    - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายใหมากขึ้น และเพื่อใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ

  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)

  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ (การสงเสริม รักษา ฟนฟูดานสุชภาพ)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนศูนยปฎิบัติการปองกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของ เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการ 200,000       200,000        200,000        200,000        200,000        ฝกอบรม ชวยแกไขปญหา สํานักปลัด อบต.

และปราบปรามยาเสพติด ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ปองกันและปราบปราม จํานวน 1 รุน ยาเสพติดในพื้นที่

อําเภอคลองหลวง และกลุมมวลชน มีความรู ยาเสพติด อปท. ผูบริหาร อําเภอหลวง ประชาชน

ความเขาใจในการแกไข องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอการ

ปญหายาเสพติด และประชาชนในพื้นที่อําเภอ ปฏิบัติหนาที่ของภาค

อยางบูรณาการ คลองหลวงซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน รัฐ สังคม หมูบาน/

ดานยาเสพติดในพื้นที่อําเภอ ชุมชน ในพื้นที่ที่มี

คลองหลวง ความปลอดภัย 

เปนเมืองนาอยู

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

  2.1  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการฝกอบรม สัมมนา เพื่อฝกอบรม สัมมนา ฝกอบรม สัมมนา และศึกษา 500,000       500,000        500,000        500,000        500,000        รอยละ 80 1. สมาชิกชมรม สํานักปลัด อบต.

และศึกษาดูงาน เพิ่อเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของสมาชิกชมรม To Be No.1 มีความ

การทํางานใหกับสมาชิกชมรม ศักยภาพการทํางานใหกับ การทํางานใหกับสมาชิก ที่เขารวมโครงการ เขมแข็งมากขึ้น

To Be No.1 ชุมชนตําบลคลองหา สมาชิกชมรม To Be No.1 ชมรม To Be No.1 ชุมชน 2. สามารถนําแนวทาง

ในการสงเสริมการปองกัน ตําบลคลองหา จํานวน วิธีการตางๆ มาพัฒนา

ยาเสพติดในชุมชน 300 คน สงเสริมการปองกัน

ยาเสพติดในชุมชน

ไดมากขึ้น

รวม 2  โครงการ - - 700,000      700,000      700,000      700,000      700,000       - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของสมาชิกชมรม To Be No.1 ชุมชนตําบลคลองหาในการสงเสริมการปองกันยาเสพติดในชุมชน

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม กิจกรรมสนับสนุนการจัดทํา 100,000       100,000        100,000        100,000        100,000        แผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด อบต.

แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนํา ของประชาชนเพื่อพัฒนา แผนชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่น

ขอมูลจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น ทองถิ่น

รวม 1  โครงการ - - 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

  6.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (จัดประชาคมทองถิ่น)

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางปาย เพื่อประชาสัมพันธสํานักงาน ปายประชาสัมพันธหนวยงาน 800,000       800,000        800,000        800,000        800,000        จํานวนปาย ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด อบต.

ประชาสัมพันธสํานักงาน ขององคการบริหารสวนตําบล ขององคการบริหาร ประชาสัมพันธ สะดวกในการ

องคการบริหารสวนตําบล คลองหา ใหประชาชนทราบ สวนตําบลคลองหา สํานักงาน มาติดตอราชการ

คลองหา ถึงที่ตั้งขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองหา

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

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อใชในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอตอราชการ

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก

  6.2  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ และขอมูลขาวสารในการปฏิบัติราชการ (สงเสริมการประชาสัมพันธ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงที่ลางหนา เพื่อปรับปรุงอาคารภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 600,000       600,000        600,000        600,000        600,000        ปรับปรุงที่ลางหนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แปรงฟน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนที่ องคการบริหารสวนตําบล แปรงฟนภายใน มีที่ลางหนาแปรงฟน ศาสนา

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ลางหนาแปรงฟนที่ได คลองหา จํานวน 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดมาตรฐาน และวัฒนธรรม

คลองหา มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สังกัด องคการ ถูกสุขลักษณะ

บริหารสวนตําบล

คลองหา จํานวน

3 แหง

รวม 1  โครงการ - - 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000       - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อใหนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่ลางหนาแปรงฟนที่ไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดวาจะ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหพนักงาน พนักงาน ลูกจาง ขาราชการ 400,000       400,000        400,000        400,000        400,000        พนักงาน ลูกจาง พนักงาน ลูกจาง กองการศึกษา

สัมพันธ ลูกจาง ขาราชการในทองถิ่น ในสังกัด องคกรปกครอง ขาราชการในสังกัด ขาราชการในสังกัด ศาสนา

ไดออกกําลังกาย เพื่อสราง สวนทองถิ่นในจังหวัด องคกรปกครอง องคกรปกครอง และวัฒนธรรม

ความสัมพันธที่ดีในการติดตอ ปทุมธานี สวนทองถิ่น สวนทองถิ่น

ประสานงานในการปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี ในจังหวัดปทุมธานี

งานในทองถิ่น ไมนอยกวา มีการประสานงาน

และเพื่อสงเสริมใหพนักงาน รอยละ 80 ในการปฏิบัติงานไดดี

ลูกจาง ขาราชการในทองถิ่น มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพแข็งแรง

มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพ สุขภาพใจที่ดีพรอม

ใจที่ดี พรอมในการปฏิบัติงาน ที่จะปฏิบัติงานตอไป

รวม 1  โครงการ - - 400,000      400,000      400,000      400,000      400,000       - - -

เหตุผลและความจําเปน  : เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธที่ดีในการติดตอประสานงานในทองถิ่น และทําใหพนักงาน ลูกจาง ขาราชการมีสุขภาพที่แข็งแรง

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

         เปาหมาย        

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ตัวชี้วัด     

(KPI)

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1.  ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       สํานักปลัด อบต.

(ราคาที่สามารถหาไดในทองถิ่น เปนครุภัณฑไมมีกําหนด

ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1. เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 420,000       420,000       420,000       420,000       420,000       กองสาธารณสุข

ใชไฟฟามอเตอร 3 แรง ขนาด 380 โวลต และสิ่งแวดลอม

จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

2. เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 420,000       420,000       420,000       420,000       420,000       กองสาธารณสุข

ใชพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 360 โวลต และสิ่งแวดลอม

จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน และเพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

เหตุผลและความจําเปน  : 
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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)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง 1.  รถดูดโคลนเลนและลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา 14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   กองสาธารณสุข

ชนิด 6 ลอ แบบ 1 เพลา เครื่องยนตดีเซล และสิ่งแวดลอม

ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุด

ไมนอยกวา 240 แรงมา จํานวน 1 คัน

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

2.  รถดูดโคลนเลนและลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา 18,000,000   18,000,000   18,000,000   18,000,000   18,000,000   กองสาธารณสุข

ชนิด 10 ลอ แบบ 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล และสิ่งแวดลอม

ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุด

ไมนอยกวา 250 แรงมาจํานวน 1 คัน

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)

3.  รถยนตสุขาเคลี่อนที่ ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000   กองสาธารณสุข

มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 200 แรงมา และสิ่งแวดลอม

ภายในมีหองสุขาไมนอยกวา 6 หอง จํานวน 2 คัน 

(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเปนราคาที่ซื้อขาย

ตามทองตลาด)
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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)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง 4.  รถยนตสุขาเคลี่อนที่ ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 8,000,000     8,000,000     8,000,000     8,000,000     8,000,000     กองสาธารณสุข

๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

240 แรงมา ภายในมีหองสุขาไมนอยกวา 8 หอง 

จํานวน 1 คัน  (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

เปนราคาที่ซื้อขายตามทองตลาด)

รวม 55,040,000  55,040,000  55,040,000  55,040,000  55,040,000  

เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเหตุผลและความจําเปน  : 
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