
1 
 

แผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   
  อ าเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
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งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่

หลักการและเหตุผล 

หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการที่ไม่มีอยู่ใน

แผนพัฒนาสามปีให้ปรากฎไว้ในแผนสามปี พร้อมทั้งได้แจ้งบันทึกเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น

  

เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

และเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)  เพ่ือใช้เป็นแนวทาในการจัดท างบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๕๙  แล้วนั้น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   ขอรับการสนับสนุนขอ

งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ดังนั้น   เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน และให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน   และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการนั้น จึงต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  (ฉบับที่ ๓) 

 

 

                        (นายธ ารง    พงศ์จันทรเสถียร) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ค าน า 

 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่     ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่    ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๖    มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ มีเหตุผลและความจ าเป็นที่
จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ฉบับที่ ๓    เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม เพราะเนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   

ดังนั้น   เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงได้จัดท าแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  เพ่ือให้มีความ
ครอบคลุมเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ที่ต้องเตรียมการไว้รองรับ ภารกิจที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนชุมชน ต่อไป 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
            พฤษภาคม     ๒๕๕๙ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
 จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน  คู  คลอง  เขื่อน สะพาน 
ทางเท้า     และท่อระบายน้ า 
1.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบไฟฟ้า  
ประปาและระบบจราจร 

 
 

82 
 
 

18 

 
 

103,910,000 
 
 

11,200,000 

 
 

81 
 
 

18 

 
 

93,276,000 
 
 

9,600,000 

 
 

81 
 
 

18 

 
 

89,060,000 
 
 

7,800,000 

 
 

244 
 
 

54 

 
 

286,246,000 
 
 

28,600,000 

 100 115,110,000 99 102,876,000 99 96,860,000 298 314,846,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพ  และ
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
2.2แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิ  สนับสนุน
การผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษเพื่อบริโภค 

 
8 
 
3 

 
300,000 

 
80,000 

 
8 
 
3 

 
300,000 

 
140,000 

 
8 
 
3 

 
300,000 

 
80,000 

 
24 
 
9 

 
900,000 

 
300,000 

 11 380,000 11 440,000 11 380,000 33 1,200,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
 จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1แนวทางการส่งเสรมิ สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 
3.2 แนวทางการส่งเสริม  สนับสนนุกิจการ
สาธารณสุข 
3.3 แนวทางการป้องกัน แก้ไข และ
ต่อต้านยาเสพตดิ 
3.4 แนวทางการสนับสนุน ส่งเสรมิ งาน
สวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห ์
3.5 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  และ   
บรรเทาสาธารณภยั 

 
10 
 
4 
 
4 
 
9 
 

11 

 
1,030,000 

 
510,000 

 
165,000 

 
1,840,000 

 
7,665,000 

 
10 
 
4 
 
4 
 
9 
 

10 

 
970,000 

 
470,000 

 
165,000 

 
1,840,000 

 
6,865,000 

 

 
10 
 
4 
 
4 
 
9 
 

10 

 
770,000 

 
280,000 

 
165,000 

 
1,840,000 

 
6,865,000 

 
30 
 

12 
 

12 
 

27 
 

31 

 
2,770,000 

 
1,260,000 

 
495,000 

 
5,520,000 

 
21,395,000 

 38 11,210,000 37 10,310,000 37 9,920,000 112 31,440,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
 จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา   และ
ส่งเสริมระบบการศึกษา 
4.2 แนวทางการสนับสนุน  อนุรักษ์  
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
8 
 
9 

 
 

1,930,000 
 

4,224,000 

 
 
8 
 
9 

 
 

1,930,000 
 

4,224,000 

 
 
8 
 
9 

 
 

1,930,000 
 

4,224,000 

 
 

24 
 

27 

 
 

5,790,000 
 

12,672,000 

 17 6,154,000 17 6,154,000 17 6,154,000 51 18,462,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
5.1 แนวทางการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางการ ส่งเสริม  สนับสนุน เฝ้า
ระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
2 
 
 
4 

 
 

50,000 
 
 

3,090,000 

 
 
2 
 
 
4 

 
 

50,000 
 
 

3,090,000 

 
 
2 
 
 
4 

 
 

50,000 
 
 

3,090,000 

 
 
6 
 
 

12 

 
 

150,000 
 
 

9,270,000 

 6 3,140,000 6 3,140,000 6 3,140,000 18 9,420,000 
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ส่วนที่ ๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน คู คลอง  เขื่อน  สะพาน  และท่อระบายน้ า   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายสะแกเล็ก-บาง
ประแดง   หมู่ที่  1 -2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่ง
สินค้า 

ยาว  3,000  เมตร 
(ตามสภาพพ้ืนท่ี) 

1,350,000  1,350,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น 
นางละเอียด   ธาราชมภู   หมู่ที่  1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกการคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร    
ยาว  500  เมตร 

2,250,000  2,250,000 2,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างสะพาน คสล. เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1-3  
บริเวณบา้นว่าท่ี ร.ต. ชาญณรงค์   คุ้มรักษา  
หมู่ที่ 1-3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ 
จราจร 

กว้าง   6  เมตร 
ยาว  10  เมตร 

1,000,000  1,080,000 1,080,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้าน ร.ต.ชาญณรงค์  คุ้มรักษา  ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   4  เมตร 
ยาว  1000  เมตร 

1,000,000  3,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.1 บริเวณหน้า
บ้านนายกิมฮ้อ  ธาราชมภู (ต่อจากเดิม) 

เพื่อการระบายน้ า
รวดเร็วสะดวก 

กว้าง   0.50  เมตร 
ยาว  20  เมตร 

100,000  100,000  100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน
การจราจร 

กองช่าง 
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ของประชาชน 

    5,700,000  7,780,000 5,180,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 
ซอยหมอสง่า  ม. 1 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกลดปญัหาน้ า
ท่วม 

ระยะทาง 360  
เมตร 
 

500,000  900,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน
การจราจร 

กองช่าง 

7 เสรมิผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต
บริเวณ หมู่บ้านสวนวิลเลิจ 1  ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านจราจร 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 260 เมตร 

500,000  700,000 700,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการขยายสะพานระหว่าง ม. 1 ต. คลองใหม่
เชื่อมต่อ ม.7 (ถนนสุขาภิบาล 4) ด้านหลังโรงงาน
ลีวิวัฒน์เก่า  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

600,000  600,000 600,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปตูัวหนอนทางเดินจากสะพานบ้านนาย
ละออง เปียถนอม – หน้าหมู่บ้านสวนวิลเลจ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินเท้า 

กองช่าง 

10 ขยายไหล่ทางเส้นหลักตรงหน้าบ้านลุงเที่ยง ทอง
พรรณ เพื่อการจราจรทั้งสองฝั่ง ม. 1 

เพื่อความปลอดภัย
ด้านการสัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø0.06 ม.พร้อม
บ่อพัก  ตรงข้ามโรงงานลีวิวัตน์ สายถนนสะแก
เล็ก-บางประแดง ม. 1 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  367  เมตร 

500,000  700,000 700,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก ตรงข้ามซอยมาเจรญิ (เอ ห้องเช่า) ม. 1 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  200  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน
การจราจร 

กองช่าง 

    3,200,000  4,000,000 3,600,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

13 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสุวรรณ  โตสงวน  
หมู่ที่    2 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  400  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขัง

ถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. Ø 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนบ้านคลอง
ใหม่ หมู่ที่  2 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 
 

ระยะทาง 
ยาว  71  เมตร 

100,000  220,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขัง
ถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.  
บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 
2 

เพื่อปรับปรุง
สถานที่ให้ใช้
ประโยชนไ์ด้มาก 

กว้าง 11.50  เมตร 
ยาว   58   เมตร 

300,000  300,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์ใช้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ  
(ต่อจากเดิม)–บ้านนายจั้ง  ฉิ่งทองค า หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  60  เมตร 

500,000  700,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขัง
ถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

17 โครงการขยายถนนดินใหม่บ้านนางละออง 
บุญสม   (ต่อจากเดิม) ม. 2   

เพื่ออ านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5    เมตร 
ยาว   100   เมตร 

250,000  250,000 250,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบาย
น้ า คสล.  Ø 0.60 ม พร้อมบ่อพักสายบ้านนาง
มาลี เถื่อนถ้ าแก้ว  ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

2,700,000  2,700,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนน

ในการจราจร 

กองช่าง 

    4,470,000  4,470,000 2,650,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. Ø 0.60 ม พร้อม
ฝังท่อระบายน้ าบ้าน นายสายชล แก้วโกมุท
หมู่ที่ 2 (ต่อจากเดิม)   

เพื่ออ านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง   4   เมตร 
ยาว 100   เมตร 

530,000  530,000 530,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย
สุนันท์  ภุมมาลา( ต่อจากเดิม) ม. 2 

เพื่ออ านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

400,000  400,000 750,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบุญน า (บริเวณโค้งแคแถว) หมู่ที่ 2 

เพื่ออ านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง  4  เมตร 
ยาว  400  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายวีระ บูรณัติ ม. 2 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000  500,000 750,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล. Ø 0.60 
ม พร้อมฝังท่อระบายน้ าบ้านนางใส เฟื่องขจร 
ม. 3 

เพื่ออ านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 150 
เมตร 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกในการคมนาคม 
กองช่าง 

24 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.Ø0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก ซอยปรางทอง หมู่ที่ 3 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 600  
เมตร 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านนายซ้อน จินดาบุตร  
 หมู่ที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   5  เมตร   
ยาว 570   เมตร 

1,500,000 
งบ อบจ. 

 1,000,000 
งบ อบจ. 

1,000,000 
งบ อบจ. 

ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

    4,830,000  4,330,000 4,930,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายหน้า อบต. คลองใหม่ ม. 3   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
ขนส่งสินค้า 

กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,000 
ม. หนา 0.05 ม. 

6,600,000 
งบ อบจ. 

 6,600,000 
งบ อบจ. 

6,600,000 
งบ อบจ. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปทุม 
บ ารุงวงษ์ หมู่ที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  200 เมตร 

600,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเพ็ญศรี  
ทองประเสริฐ (ตรงข้าม ซอยรางน้ า)  หมู่ที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3  เมตร 
ยาว  70 เมตร 

100,000  126,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายมนตรี  ขวัญสุวรรณ หมูท่ี่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  250 เมตร 

400,000  600,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายบ้านนายประยงค์  คุ้มสวสัดิ์ หมู่ที่ 3  
 (นายวิม  เฟื่องขจร) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  1000 เมตร 

2,500,000 
งบ อบจ. 

 1,000,000 
งบ อบจ. 

1,000,000 
งบ อบจ. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเรียบคลองสาย
ทอง (ต่อจากเดิม) ม. 3- ม.4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 200 
เมตร 

1,000,000 
(ปี58:900,000) 

 900,000 900,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

    11,200,000  9,726,000 9,400,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

32 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเรียบคลองบ้าน 
ลุงอิ่น สุขบ ารุง ตามแนวถนนคอนกรีต ม. 3 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100 เมตร 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ สายบ้านนางออม  
การทวี (ตรงข้ามทางเข้าบ้านลุงอิ่น) ม. 3 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  150 เมตร 

300,000  300,000 450,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล. Ø 0.60 ม 
พร้อมฝังท่อระบายน้ าบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพยอม 
ม. 3 

เพือ่ความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  310 เมตร 

1,800,000  1,800,000 1,800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายสมศักดิ์ 
เปี่ยมศักดิศ์ิริกลุ (ต่อจากเดมิ)  ม. 3 

การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  50 เมตร 

550,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างเขื่อนสายเจดีย์สามองค์ 
(สะพานบ้านยายลิ   สุขบ ารุง ) หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

ลึก  2  เมตร  
ยาว  570  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง – บ้านนายประ
ทุม  กลิ่นถนอม  หมู่ท่ี 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว  500  เมตร 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางปุ๋ย   พยุง หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100  ม.   
ลึก  2  เมตร 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

    6,150,000  5,900,000 6,050,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

39 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  คสล. ซอยบ้าน
นายนิมิต  สุขสมัย  หมู่ที่  4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ยาว  300  เมตร 
ลึก  1.50  เมตร 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

40 โครงการเสรมิผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   สายบา้นนายเที่ยง  พยุง  หมูที่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  400    เมตร 

400,000  400,000 800,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. สายบ้านนาย
เที่ยง  พยุง  ม. 4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 150 เมตร 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.Ø 0.60 ม พร้อม
ฝังท่อระบายน้ า สายบ้านนางสมจติ  ซุ้นเจรญิ  
ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  200    เมตร 

900,000  900,000 900,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการขยายผิวจราจร ถนนดินลกูรังสาย
บ้านนายบรรเทิง   คุ้มเจรญิ  ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    5 เมตร  
ยาว  80   เมตร 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอยบา้นนางปุ๋ย  
พยุง ม. 4 

อ านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

ระยะทาง 100 ม. 500,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่ม 

 

45 โครงการขยายไหล่ทางถนนบริเวณ ม. 3- ม.4 
เชื่อมต่อต าบลบางช้าง 

อ านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง    2 เมตร  
ระยะทาง 500  ม. 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
(ทางลัด)เข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก 

กว้าง   1.50  เมตร  
ยาว  200    เมตร 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    6,600,000  6,300,000 6,700,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2559  2560 2561 
47 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ต่อจาก

บ้านผู้ใหญ่ประยงค์  กลิ่นถนอม ม. 4 
เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100 เมตร 1,600,000  1,600,000 1,600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการพังทลาย

ของดิน 

 

48 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เลียบสายกลาง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลคลอง
ใหม ่

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ยาว ๓๐๐ ม. 
ลึก  ๒ ม. 

3,600,000 

อบจ 
 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

49 โครงการฝังท่อระบายน้ าคสล. Ø 1.00ม.ลอด
ใต้ถนนบริเวณบา้นนายแยม้  อยู่ในวงศ์ ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ยาว ๓๐๐ ม. 
ลึก  ๒ ม. 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันปัญหาน้ าท่วม กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบา้นนายเงิน  
ทองสมเพียร  หมู่ที่  5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  160  เมตร 

400,000  400,000 440,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. สายคลองโพธิ์ 
(ต่อจากเดิม)บริเวณบ้านนายสมพร ตุ้งสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ลึก  2  เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 

13,000,000 
อบต/อบจ 

(ปี56:969,000) 

 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. สายเทพนิมิต 
หมู่ที่  5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ลึก  2  เมตร 
ยาว  800  เมตร 

8,000,000 
อบต/อบจ 

 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

53 โครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านนายปรีชา  
กุลครอง  หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   6   เมตร 
ยาว  4  เมตร 

400,000  440,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

    27,400,000  18,840,000 18,840,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

54 วางท่อระบายน้ าคสล. Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก สายเทพนิมิต (ฝั่งข้ามถนน) หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง  40  เมตร 120,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

น้ าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านนายสง่า  กังใช่ง้วน  
หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  800    เมตร 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

56 โครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านนายบุญ
ทอง เอี่ยมศริยารักษ์  หมู่ที่ 5 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  8   เมตร 
ยาว  8  เมตร 

500,000  550,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิทยา  
เล็กจินดา (ต่อจากเดิม) ม.5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4   เมตร 
ยาว  400  เมตร 

1,000,000 
(ปี

57:320,000) 

 1,000,000 1,200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่   
 บ้านลุงทองขัน  สวัสดิแพทย์ ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  5   เมตร 
ยาว  160  เมตร 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

59 โครงการฝังท่อ คสล. Ø 1.20 ม. ข้ามคลอง
บ้านนางบุญสม  พานทอง ม. 5 

เพื่อการระบายน้ า 
ที่ด ี

ระยะทางยาว 8 เมตร 100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ล้วน   ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4   เมตร 
ยาว  300  เมตร 

500,000  720,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ม. 5 

เพื่อป้องกันปัญหา
การพังทลายของ
ดิน 

ความยาว 150 เมตร 600,000  600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ลดปัญหาการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

    4,220,000  4,470,000 4,400,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

62 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พักศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลคลองใหม่ ม. 5 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ความยาว 100 เมตร 300,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน 
นายสังวาลย์    ภิรมย์นา  หมู่ท่ี  5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

500,000  550,000 550,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ

คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการถมดินบรเิวณหน้าศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ม. 5 

เพื่อปรับพื้นดิน บริเวณหน้าศูนย์ฯ 300,000  300,000 300,000 พื้นท่ีใช้ประโยชน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เด็กได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หน้าศูนย์เด็กเล็ก
ม. 5 

เพื่อความสวยงาน
น่ามอง 

บริเวณหน้าศูนย์ฯ 100,000  100,000 100,000 ภูมิทัศน์ท่ีน่ามอง ศูนย์พัฒนาเด็กร่ม
รื่นน่ามอง 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านนายไมตรี ชลธี หมู่ที่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  300   เมตร 
 

1,000,000  1,000,000 1,500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60ม.พร้อมบ่อพัก  สายบ้านนาย
ณรงวิทย์   วัชระเสนา หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

กว้าง 4   ม. 
ยาว  300 ม. 

1,500,000  1,500,000 1,500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

68 วางท่อระบายน้ าคสล.  Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบ้านนายสนั่น  บุญกระสินธุ์  หมู่
ที่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

ระยะทาง 500 ม. 
กว้าง  5  ม. 

1,000,000  1,000,000 1,250,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขังถนน 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
สายบ้านนางเสทือน  เส้นสาย 8 หมู่ที่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 
 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  2000   เมตร 
 

6,000,000  6,000,000 6,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

รวม 10,700,000  10,750,000 11,500,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่ายาย
โหมด-ท่าตลาด เชื่อมต่อต าบลท่าตลาด ม.6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  1050   เมตร 
 

4,000,000  4,000,000 4,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อ

ระบายน้ าคสล.Ø0.60ม. พร้อมบอ่พัก 
สายร้านเอกมอเตอร์ไชด์ ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

2,500,000  2,500,000 2,500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบาย
น้ าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก สายบ้าน 
พตอ.อดุลย์  สมัครวงษ์ ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

3,500,000  3,500,000 3,500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

73 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักซอยบ้าน รตต.ธวัช โกมลมสุิก 
ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ระยะทาง 200 เมตร 600,000  600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแทงค์น้ า
บ้านนายปรีชา  มรกตจินดา ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

100,000  300,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนท่ายายโหมด ตดิต่อเขตเทศบาล
เมืองสามพราน (ต่อจากเดมิ) หมูท่ี่ 6 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ าท่วม 

ระยะทาง  200  เมตร 
สูง  2  เมตร 

1,000,000 

งบ อบจ. 
 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนคสล. วางท่อระบาย
น้ า Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก  สายบ้านจ่าโต  
บุญสม  ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

600,000  600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

 รวม 12,300,000  12,000,000 11,800,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

77 โครงการขยายถนน คสล. สายท่ายายโหมด-
ขุนแก้ว  หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 2  เมตร 
ยาว  800   เมตร 

1,000,000  1,200,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต าบลคลองใหม่
หมู่ที่ 1-6 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพของ
เยาวชนและ
ประชาชน 

กว้าง 60 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

3,500,000 
อบจ 

 2,000,000 
อบจ 

1,500,000 
อบจ 

ร้อยละของจ านวนผู้
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหิน
คลุกภายในต าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1-6  ต าบล
คลองใหม ่

500,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

80 โครงการขยายผิวจราจรถนนดินพร้อมลง
ลูกรังบริเวณปากทางถนนและสายกลางทั้ง
สองฝั่ง ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

 กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 150 เมตร
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
1500 ตร.ม. 

830,000  830,000 830,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัด
แน่นเส้นบ้านนายเซี้ยง  พลอยรศัมี ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 950 ม. 
หนา 0.15 ม. 

580,000  580,000 580,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 ม. 4 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร 1,000,000  - - คุณภาพชีวิตท่ีดีด้าน
การศึกษา 

ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

กองช่าง 

รวม 7,410,000  4,710,000 4,010,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนาถึง หมู่ที่ ๑  

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 3  เมตร 
ยาว  275  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก
ป้องกันไหล่ทางทางสาธารณะบริเวณ บ้าน
นายบุญธรรม   แก่นสวาท หมู่ที่ ๔ 

เพื่อป้องกันดิน
พังทลาย 

ลึก  2 เมตร 
ระยะทาง 45 เมตร 

320,000  320,000 320,000 ร้อยละของระดับ
ความพงึพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กØ 0.60บริเวณบ้านก านันสมพร  
ตุ้งสวัสดิ์ ถึงบ้านนายอนันต์  บูรนณัติ ม. ๕ 

เพื่อช่วยการ
ระบายน้ า 

ระยะทาง 190 เมตร 870,000  870,000 870,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

    1,690,000  1,690,000 1,690,000    

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1.1 105,600,000  94,966,000 90,750,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบจราจร   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2559  2560 2561 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตต าบลคลอง
ใหม่หมู่ที่ 1 -6(อุดหนุนไฟฟ้า) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 – 6 

ต าบลคลองใหม ่

1,000,000  500,000 500,000 ร้อยละของจ านวน
ถนนท่ีไม่มีไฟฟ้า

สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 

2 ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ภายในต าบลคลองใหม่ หมู่ที่ 1 - 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
หมู่ที่ 1 – 6 

ต าบลคลองใหม ่

200,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน
ประชากรท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 ติดตั้งหอกระจายข่าวภายในต าบลคลอง
ใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสาร 

ติดตั้งหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 1 – 6 

 

200,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน
ประชากรท่ีได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งป้ายบอกทาง  ป้าย
จราจรต่างๆ  ฯลฯ  ใน

พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง 

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การจราจร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ที่ 1- 6 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบน้ าประปา 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาพื้นที่  หมู่ 1-6 

500,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนน
สายปากทางคลองใหม-่สายสะแกเล็ก-
บางประแดง ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจราจร 

ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง
สายสะแกเล็ก 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

    2,500,000  1,400,000 1,400,000    



23 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้านเปลี่ยนเป็นท่อน้ า PE  ในเขต
ต าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
น้ าประปา 

ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ าหมู่ที่ 1- 6 

 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

น้ า 

ระบบน้ าประปามี
ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะสอ่งสว่าง 
หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1- 6 

200,000  200,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ที่ 1-6 เพื่อชุมชนน่ามอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ที่ 1-6 

500,000  1,000,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการ

สัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการลอกท่อระบายน้ าภายในต าบล
คลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างมีระบบ 

หมู่ที่ 1-6 300,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบบน้ าระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
แทงค์น้ า หมู่ที่ 1-6 

เพื่อประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

หมู่ที่ 1-6 3,000,000  2,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

น้ า 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟทาง
สาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

หมู่ที่ 1- 6 
 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งกระจกนูน บริเวณทาง
แยก-ทางโค้ง หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1- 6 
 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการขับ

ขี่และปลอดภัย 

กองช่าง 

    5,400,000  4,900,000 3,100,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

14 โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือนภยัทาง
แยกและเขตชุมชนในถนน ม. 1-ม.6 
 

เพื่อลดอันตรายบน
ท้องถนนใน
การจราจร 

หมู่ที่ 1- 6 
 ต.คลองใหม ่

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการขับ

ขี่และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ท่อดูดน้ าติดตั้งท่ีเขื่อน ท้ัง 2 ประตูน้ า 
ขนาด 20 น้ิว มอเตอร์ใหญ ่

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างมีระบบใน
การเกษตรของ
ประชาชน 

ต าบลคลองใหม ่ 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งท่อน้ าประปาบรเิวณ
อาคารเอนกประสงค์ (กองทุน ) ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

เดินท่อน้ าประปา 
อาคาเอนกประสงค์  

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งท่อบริเวณคลอง ข้างบ้าน
ครูแมว ม. 5 

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างมีระบบใน
การเกษตร 

ติดตั้งท่อบริเวณ
คลองผัน ม. 5 

800,000  800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม. 3เชือ่มต่อ 

ม.4 ต าบลคลองใหม่ อ.สามพราน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

ม. 3 เช่ือมต่อ ม. 4 4,000,000  4,000,000 4,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการจราจร 

กองช่าง 

    7,300,000  7,300,000 7,300,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 น้ิว บริเวณโรงเรียน
บ้านคลองใหม่ หมู่ 2 

เพื่อประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ความลึกไม่น้อยกว่า 
210 เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

น้ า 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บรเิวณริมถนนสาย นฐ 3033
ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

เสาสูง 7 เมตร 
จ านวน 15 ชุด 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างตดิตั้งไฟฟ้าส่องสาว่าง
สาธารณะ รมิถนนสายกลางบรเิวณ หมู่ที่ 
3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

เสาเหล็กสูง 7 เมตร
จ านวน 11 ชุด 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ รมิถนนสายหน้าโรงเรียนนาค
ประสิทธ์ิ –สะพานบางพระ หมู่ที่1,3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

ขนาด 90 วัตต์
จ านวน 30 ชุด 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างหอถังประปา คสล.
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณทีด่ิน
ของนางสาวประทุม  ทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ลึก 210 เมตร 

1,800,000  1,800,000 1,800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้

น้ า 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

ท่ัวถึง 

กองช่าง 

    3,800,000  3,800,000 3,800,000    

 รวมแนวทางการพัฒนา 1.1 105,600,000  94,966,000 90,750,000    

 รวมแนวทางการพัฒนา 1.2 19,000,000  17,400,000 15,600,000    

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 124,600,000  112,366,000 106,350,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  และพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้  อาคารสถานที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของ  อบต. 
(เงินโบนัส) 
 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
พนักงาน 

 จ่ายเป็นเงินโบนสั
ประจ าป ี

900,000  900,000 900,000 การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการ

ท างาน 

ส านักปลดั 
ส่วนการคลัง 

กองช่าง 

2 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษา หรือการวิจัยเชิง
ส ารวจ   

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จัดหาค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่
จ าเป็นให้กับที่ปรึกษา 

30,000  30,000 30,000 สามารถ
ตรวจสอบการ
ปฎิบัติงานได ้

งานเป็นไปด้วย
ความเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลดั 

3 โครงการ 5 ส. ภายในอบต.คลองใหม ่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ความเป็นระบบเรียบร้อย
ในการปฏิบัติงาน 

15,000  15,000 15,000 การปฏิบัติงาน
ที่มี

ประสิทธิภาพ 

เพิม่
ประสิทธิภาพใน
กาปฏิบัติงาน 

การคลัง 

4 โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏบิัติ
ราชการของบุคลากร 
 

เพื่อให้บุคลากรของ อบต.มี
ศักยภาพในการให้บรกิาร
ประชาชน 

พนักงาน อบต.คลองใหม่ 100,000  100,000 100,000 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาบุคลการ
ให้มี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

5 จัดหาสถานท่ี เพื่อสร้างที่ท าการ อบต. 
คลองใหม ่
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาสถานท่ีส าหรับการ
สร้างอาคารส านักงาน 
อบต. แห่งใหม ่

5,000,000  5,000,000 5,000,000 อ านวยความ
สะดวกในการ

ติดต่องาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

    6,045,000  6,045,000 6,045,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
เลขานุการนายก  อบต. ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และน าความรู้
มาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม  สมัมนา   และ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก สภา 
อบต. เลขนุการนายก 
อบต.  ข้าราชการ  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

300,000  300,000 300,000 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ในการ
บริหารงาน 

ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ  
 

ส านักปลดั 

7 โครงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้านการให้บริการ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงานในการ
ให้บริการ 

อ านวยความสะดวกการ
ให้บริการประชาชน 

200,000  200,000 200,000 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่ด ี

ทุกส่วน 

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง
สมาชิก ผู้บรหิาร 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิก ผู้บรหิาร 

200,000  200,000 200,000 ความโปร่งใส
ในการเลือกตั้ง 

ร้อยละของผูไ้ป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ส านักปลดั 

9 โครงการจดัซื้อรถยนต์ส่วนกลางส านักงาน เพื่อใช้ติดต่อราชการและ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ใช้ในการติดต่อราชการ 800,000  800,000 800,000 สวัสดิการ
พนักงานใน

การปฏิบัติงาน 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงาน 

ส านักปลดั 

10 จัดหาสถานท่ีลานกีฬาอบต.คลองใหม ่ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก าลัง
กายเล่นกีฬา/กิจกรรมต่างๆ 

พื้นที่ต าบลคลองใหม ่ 1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ร้อยละของ
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 

ส านักปลดั 

11 โครงการต่อสัญญาพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน
ของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง,พนักงาน
ทั่วไป 

100,000  100,000 100,000 รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและ
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

พนักงานเกิด
การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

12 โครงการการทุจรติไทยไม่โกง ส่งเสริมและปกป้องสถาบัน
ชาติ และสร้างความสามัคค ี

ประชาชนในต าบลคลอง
ใหม ่

20,000  20,000 20,000 สร้างความ
สามัคคีให้

ประเทศชาต ิ

ประชาชนเกิด
ความสามัคค ี
 

ส านักปลดั 

13 โครงการติดหลังคากันสาดพร้อมตดิตั้ง
ประตูกระจกอลูมิเนียมหลังที่ท าการ 
อบต.คลองใหม ่

เพื่อป้องกันแดดและฝนจาก
ธรรมชาติและความ
ปลอดภัย 

ป้องกันแดดและฝนจาก
ธรรมชาต ิ

100,000  100,000 100,000 อ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

    2,720,000  2,720,000 2,720,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 9,152,000  9,152,000 9,152,000    

 

 



29 
 

ค าชี้แจงแนบท้าย 

การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ 
มีการเพิ่มเติม  จ านวน   ๙   โครงการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน คู คลอง  เขื่อน  สะพาน  และท่อระบายน้ า   
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาถึง หมู่ที่ ๑   จ านวน 500,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็กป้องกันไหล่ทางทางสาธารณะบริเวณ บ้านนายบญุธรรม   แก่นสวาท หมู่ที่ 4    

จ านวน   320,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กØ 0.60บริเวณบ้านก านันสมพร  ตุ้งสวสัดิ์ ถึงบา้นนายอนันต์  บูรนณตัิ  
ม. 5   จ านวน   870,000  บาท 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบจราจร   

     1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณโรงเรียนบ้านคลองใหม่ หมู่ 2  จ านวน 500,000  บาท 
     2. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณริมถนนสาย นฐ 3033ม. 2  จ านวน 500,000  บาท 
     3. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสาว่างสาธารณะ ริมถนนสายกลางบริเวณ หมู่ที่ 3  จ านวน 500,000  บาท 
     4.  โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายหน้าโรงเรียนนาคประสิทธิ์ –สะพานบางพระ 
 หมู่ที ่1,3  จ านวน 500,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างหอถังประปา คสล.พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณท่ีดินของนางสาวประทุม  ทองสวัสดิ์  
หมู่ที่ 5  จ านวน 1,800,000  บาท 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  และพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้  อาคารสถานที่ 

1.โครงการติดหลังคากันสาดพร้อมติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนยีมหลงัที่ท าการ อบต.คลองใหม่ จ านวน 100,000  บาท 
 
 

ลงชื่อ     
           (นายเอนก     น้อยพิทักษ์) 

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่     
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สารบญั 
หน้า 

ส่วนที ่๑                 

- หลักการและเหตุผล                   2  
- ค าน า                                                 3 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม (ฉบับที๓่)        4 - 6 

 
ส่วนที ่๒  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี                 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑                         8 - 24 
- ข้อมูลชี้แจงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)                                 25  
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่      
ที ่ ๗๑๔๐๑/พิเศษ        วันที ่    ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๙       
เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓      
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓    จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตามค าสั่ง
เลขที่ ๖๐/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๒)  นั้น 
   

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งร่างแผนสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ให้กับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ     
                     (นายเอนก     น้อยพิทักษ์) 

                              ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                                    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่      
ที ่ ๗๑๔๐๑/พิเศษ        วันที ่    ๒๗    เมษายน   ๒๕๕๙       
เรื่อง   ขอส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓      
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่๓    จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามค าสั่งเลขที่ ๘๕/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙   เมษายน  ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๑)  นั้น 
   

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๓  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งร่างแผนสามปี พ.ศ. (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ     
                     (นายธ ารง    พงศ์จันทรเสถียร) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
                              ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                    
   

 

 
 


