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สวนท่ี 3 
 

 

 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง สํานักงานปลัด/กอง
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง สํานักงานปลัด/กอง
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย กองชาง สํานักงานปลัด/กอง
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ บริการชุมชน
และสังคม 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด/กองชาง 

3 การพัฒนาดานสังคม บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองสงเสริม
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

สํานักงานปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองสงเสริม
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

สํานักงานปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข สํานักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 

กองคลัง/กองชาง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด กองชาง 
 
 

การดําเนินงาน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัด 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัติ 
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4 การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองสงเสริม
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

สํานักงานปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองสงเสริม
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

สํานักงานปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม/กอง

ชาง/กองคลัง 
5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ 
บริการชุมชน
และสังคม 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม/
กองชาง/กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง สํานักงานปลัด 
 

6 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการท่ีดี 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม/
กองชาง/กองคลัง/กอง

สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

บริหารท่ัวไป บริหารงานคลัง กองคลัง สํานักงานปลัด 
บริการชุมชน
และสังคม 

สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 

กองคลัง/กองชาง 

การดําเนินงาน งบกลาง สํานักงานปลัด กองคลัง/กองชาง/กอง
สวัสดิการสังคม/กอง
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม 

รวม 6 ดาน     
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บัญชีครุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2653 

(บาท) 

2654 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

 

บริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

คาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภัณฑ 

 

ครุภณัฑสาํนักงาน หลังคากันสาด 200,000 200,000 - - - กองชาง 

2 บริหารงานท่ัวไป 

 

 

คาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภัณฑ 

 

ครุภณัฑสาํนักงาน ติดตั้งรางนํ้าฝน 100,000 100,000 - - - กองชาง 

3 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภัณฑ 

 

ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 5,000 - - 3,000  สํานักปลัด 

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภัณฑ 

 

ครุภัณฑอ่ืน เครื่องปรับอากาศ 74,000 - - - - กอง

การศึกษา 

แบบ ผ ๐๓ 
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องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 การศึกษา 

 

 

คาครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภัณฑ 

 

ครุภณัฑสาํนักงาน ตูแฟมเอกสาร40 ชอง 7,800 - - - - กอง

การศึกษา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2653 

(บาท) 

2654 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 

 

 

เคหะและชุมชน คาครุภณัฑท่ีดินและ

สิ่งกอสรางคาครุภณัฑ 
 

ครุภณัฑอ่ืน หลังคากันสาด 200,000 200,000 - - - กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมเขมแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เช่ือมตอ 

บริเวณบานวาท่ี ร.ต. ชาญณรงค   คุม

รักษา  หมูท่ี 1 เช่ือม ม.3 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ 

จราจร 

กวาง   6  เมตร 

ยาว  10  เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

สัญจร 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพ่ืออํานวยความ กวาง   4  เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนมีความ กองชาง 

แบบ ผ ๐๒ 
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เหล็ก สายบาน ร.ต.ชาญณรงค  คุม

รักษา  ม. 1 

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ยาว  1000  เมตร ประชาชน สะดวกในการ

คมนาคม 

3 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ม.1 

บริเวณหนาบานนายกิมฮอ  ธาราชมภู 

(ตอจากเดิม) 

เพ่ือการระบายนํ้า

รวดเร็วสะดวก 

กวาง   0.50  ม. 

ยาว  20  เมตร 

- 800,000 800,000 - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหมอสงาหนาบ.ธาราทอง 

ถึงโกดังทํามาทวีผล ม. 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานจราจร 

กวาง 4 ม. 

ระยะทาง 350 ม. 

1,000,000 - - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการขยายผิวจราจรพรอมฝงทอ

ระบายนํ้า คสล. ø1.00 ม. บรเิวณครัว

อุมดาว หมูท่ี 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

กวาง   6  เมตร 

ยาว  35  เมตร 

180,000 -    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

6 โครงการติดตั้งซุมประตูทางเขาบรเิวณ

สะพานครัวอุมดาว หมูท่ี 1 

 

เพ่ือใหประชาชน

ไดทราบเขต

องคการบริหาร

สวนตําบล 

กอสรางซุม

ทางเขาของ

องคการบริหาร

สวนตําบลคลอง

ใหม 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การบริการ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานกงฝอย 

(ตอจากเดิม) หมูท่ี 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

ขวงท่ี 1กวาง 5 

ม. ระยะทาง 250 

ม.  หนา 0.15 ม. 

ชวงท่ี 2 กวาง 4 

ม. ระยะทาง 125 

- 1,340,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ม.หนา 0.15 ม. 

ขวงท่ี 3 กวาง 4 

ม. ระยะทาง 73 

ม.  

หนา 0.15 ม. 

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

2,042 ตาราง

เมตร 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอส

ฟลทติก บริเวณหมูบานสวนวิลเลจ 

หมูที่ 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานจราจร 

กวาง 7 เมตร 

ระยะทาง260ม. 
- - 800,000 800,000 800,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

9 โครงการวางทอระบายน้ําคสล. Ø 

0.60 ม. พรอมบอพัก ตรงขามซอยมา

เจริญ (เอ หองเชา) ม. 1 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 

ยาว  200  ม. 

500,000 - - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

นํ้าไมทวมขัง

ถนนใน

การจราจร 

กองชาง 

10 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 

Ø0.60 ม. พรอมบอพักซอยหมอสงา

(ตอจากเดิม)ถึงหนาบานนายวัน  

คลายนชุ ม. 1 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทางยาว 

200 ม.  

 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

มีการระบายนํ้า

สะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพ่ืออํานวยความ กวาง 3 ม. - 340,000 340,000 340,000 - รอยละของระดับ ประชาชนไดรับ กองชาง 
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เหล็กซอยบานลุงเปย   อยูเปนสุข  

ม. 1 

สะดวกดานจราจร ระยะทาง 150 ม. ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

12 โครงการฝงทอระบายน้าํ คสล. Ø 

0.60 ม. พรอมบอพัก ซอยมาเจริญ 

 ม. 1 

เพ่ือระบายนํ้าได

สะดวก 

ระยะทาง 300 

เมตร 
- - 900,000 900,000 900,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายถาวร เขียนประชา ม. 1  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม. ยาว 

315  ม. หนา 

0.15 ม. 

2,200,000 830,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการขยายสะพานบานนายเท่ียง  

ทองพรรณ  พรอมทอระบายนํ้าคสล.  
Ø 1.00 ม หมู. 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

จราจร 

กวาง 3 เมตร  

เข่ือนกันดิน 30 

เมตร 

600,000 600,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมฝง

ทอระบายนํ้า คสล.  Ø 0.60 ม และบอ

พักสายบานนางมาลี เถ่ือนถํ้าแกว ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 เมตร 

ระยะทาง 500 

เมตร 

- 2,700,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนคสล. พรอมฝงทอ

ระบายนํ้า Ø 0.60 ม บาน นายสายชล 

แกวโกมุท หมูท่ี 2 (ตอจากเดิม)   

เพ่ืออํานวยความ

ดานการคมนาคม 

กวาง  4   ม. ยาว 

450   ม. 

1,000,000 1,000,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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17 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน

นายสุนันท  ภุมมาลา( ตอจากเดิม) ม. 

2 

เพ่ืออํานวยความ

ดานการคมนาคม 

กวาง  5  เมตร 

ยาว  200  ม. 

- - 400,000 400,000 400,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

18 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. Ø 

0.60 ม. พรอมบอพักบานนายสายัณห 

บุญนํา ถึงบานนายอนันต  บุตรนํ้าเพชร 

ม. 2 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 220 ม. 670,000 - - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

19 โครงการขยายผิวจราจรไหลทางถนน

สายกลางบานลุงเท่ียง ทองพรรณ 

พรอมฝงทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม.ตลอด

เสน หมู 2  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

ขนสงสินคา 

กวาง   8   ม 

ระยะทาง 1,000  

ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางผิวจราจรลูกรังบาน

นางละออง บุญสม   (ตอจากเดิม) ม. 2   

เพ่ืออํานวยความ

ดานการคมนาคม 

กวาง 5    เมตร 

ยาว  100   ม. 

250,000 250,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมฝงทอ

ระบายนํ้าคสล.  Ø 0.60 ม. ซอยบาน

ละออง บุญสม ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 220 ม. - 485,000 485,000 - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนน คสล.แคแถวซอย 

10 พรอมฝงทอระบายนํ้าคสล. Ø 0.60 

ม.  ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม. ระยะทาง 

160  ม. 
- 450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

23 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. 0.60 

ม. หนาหมูบานกลางสวนตอจากเดิมถึง

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 230 ม. - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมฝง

ทอระบายนํ้า คสล.  Ø 0.60 ม  

สายลุงอางค  นุชาดี  ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  ม.ยาว   

250   ม. 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานนายบุญสืบ สุขขัง หมูท่ี 

2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

กวาง 4 ม. ยาว 

160 ม. หนา 

0.15 ม. 

- - 430,000 - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

บานนายศรราม   นวมศิริ  ม. 2 

24 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอส

ฟลทติกหลัง รร. บานคลองใหม ม.2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 1  ม. 

ระยะทาง   370   

ม. 

200,000 200,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายนํ้า คสล Ø 0.60 ม. ซอยเจ

แตงไทย ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5  ม. ยาว  

100   ม. 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก

พรอมฝงทอระบายนํ้าหนาวัดสวางม. 2 

ตําบลคลองใหม เช่ือมตอ ตําบลขุนแกว  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 8 ม. ระยะทาง  

2,000 ม. 
- 9,500,000 9,500,000 - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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29 โครงการฝงทอระบายนํ้าคสล. Ø 0.60 

ม. แยกลุงบุญมี   มีพงษเภา    ถึง

บานพเยาว   สารทประเสริฐ ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 200 ม. - 440,000 440,000 440,000 440,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. Ø 0.60 ม.

พรอมฝงทอระบายนํ้า ซอยหลอพระ

หลังวัดสวางอารมณ รานเจแป  ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 3 ม. ยาว 

120 ม. 

- 550,000 550,000 550,000 550,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมฝง

ทอระบายนํ้า Ø 0.60 ม. สายบานอุดร  

(ศักดา) บูรณตัิ ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  ม.ยาว 

400 ม. 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน  เสนนาย

สุนันท  ภุมมาลา ม. 2 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 150  

ม. 
- 100,000 100,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยนาย

แสงชัย ติโลกนาท ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 ม. 

ระยะทาง 240 ม. 

- 850,000 850,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

34 โครงการฝงทอระบายนํ้า คสล. Ø0.60 

ม. พรอมบอพักเรียบถนนสายบาน ผญ.

ไพฑูรย  แสงพิทักษ ม. 3  

เพ่ือการระบายนํ้า

และปองกัน

ปญหานํ้าทวมขัง 

ระยะทาง 200 

เมตร 
- 500,000 500,000 - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

สามารถระบาย

นํ้าไดด ี

กองชาง 

            
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 โครงการกอสรางถนนคสล. Ø 0.60 ม. 

พรอมฝงทอระบายนํ้า บานนางใส 

เฟองขจร ม. 3 

เพ่ืออํานวยความ

ดานการคมนาคม 

กวาง 4 เมตร

ระยะทาง 150 

เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินเรียบ

คลองบานลุงอ่ิน สุขบํารุง ตามแนวถนน

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100 

เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 
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คอนกรีต ม. 3 ของประชาชน 

37 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมทอ

Ø1.00 ม.บานนางออม  การทวี (ตรง

ขามทางเขาบานลุงอ่ิน) ม. 3 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 4  เมตร

ยาว  150 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางเข่ือนสายเจดียสาม

องค(สะพานบานยายลิ   สุขบํารุง ) หมู

ท่ี 3  

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

ลึก  2  เมตร  

ยาว  570  ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางขยายทอระบายนํ้า 

คสล.Ø0.60 ม.บริเวณหนาบานปาอร  

สุวรรณเนตร หมูท่ี 3 

เพ่ือใหการระบาย

นํ้าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 10 ม. - - 40,000 40,000 40,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยบานกง

ปน  บํารุงวงษ ม. 3 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 5 ม.ยาว 

120  ม. 

- 400,000 400,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

41 

 

โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยรวมใจ

(แถบสายกลาง) ม. 3 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม. ยาว 

80 ม. 

- 230,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

    

 

 

 

        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาย

เสนีย  กลิม่พยอม ม. 3 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 4 ม.ยาว 

150  ม. 

- 400,000 400,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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43 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.Ø0.60 

ม.พรอมบอพัก ซอยปรางทอง หมูท่ี 3 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 600  

เมตร 

1,000,000 1,000,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายบรรเทิง   คุมเจริญ  ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 3 ม. ยาว 

220  ม. 

430,000 430,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนนดินใหมสาย รร.

บานดอนทอง  ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 ม. ยาว 

300 ม. 

- 800,000 800,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนนดินใหมสายบาน

นายเท่ียง  พยุง (ตอจากเดิม) ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  ม. ยาว 

50  ม. 

 

- 100,000 100,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

นายสินชัย  นอยพิทักษ หมูท่ี 3 ต. 

คลองใหม 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคมและ

การจราจร 

ขวงที่ 1กวาง 5 ม. 

ระยะทาง 107 ม. 

หนา 0.15 ม.ชวงที่ 

2 กวาง 3  ม. 

ระยะทาง 113 ม.

หนา 0.15 ม.ขวงที่ 

3กวาง 3 ม.

ระยะทาง 108 ม.  

หนา 0.15 ม.มีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,198  

ม.  ตารางเมตร 

- 730,000 730,000 -  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48 โครงการขยายผิวจราจร ถนนดินลกูรัง

สายบานนายบรรเทิง   คุมเจรญิ  ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง  5 ม.ยาว  

80   ม. 

100,000 - - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

49 โครงการซอมแซมถนนคสล.ซอยบาน

นางปุย  พยุง ม. 4 

อํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 100 

ม. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. สายบาน

นายเท่ียง  พยุง  ม. 4 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 150 

เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

51 โครงการเสรมิผิวจราจรถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก   สายบานนายเท่ียง  พยุง  

หมูท่ี 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง  4 เมตร

ยาว  400    ม. 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 
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52 โครงการกอสรางเข่ือนคอนกรตีเสริม

เหล็ก ซอยบานนางปุย   พยุง หมูท่ี 4 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100  

ม. ลึก  2  ม. 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

53 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน  คสล. 

ซอยบานนายนิมติ  สุขสมยั  หมูท่ี  4 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ยาว 300  ม.

ลึก  1.50 

เมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

54 โครงการฝงทอระบายนํ้า คสล.Ø 0.80 

ม.พรอมบอพักเลยีบถนน ม. 3-ม. 4 

ตลอดสาย 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง

1,000 ม. 

- 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ทางเขาโรงเรียนบานดอนทอง – 

บานนายประทุม  กลิ่นถนอม  หมูท่ี 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง  4  

เมตร  ยาว  

500  ม. 

1,000,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

56 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติก 

 (ทางลัด) เขาโรงเรียนบานดอนทอง 

ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวก 

กวาง 1.50  

ม. ยาว  200   

ม. 

200,000 200,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

57 โครงการฝงทอคสล.Ø 1.20 ม.เพ่ือดูด

นํ้าตรงบริเวณบานสุชาติ   กิจเจรญิ หมู

ท่ี 4 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง7 

เมตร 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

58 โครงการเสรมิผิวจราจรลูกรังและหิน

คลุกสาย รร.บานดอนทอง ม. 4  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 ม.ยาว 

420 ม. 

340,000 340,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมี

ระบบการระบาย

นํ้าท่ีดีขึ้น 

กองชาง 

59 

 

ติดตั้งกันสาดพรอมรางนํ้าฝนบริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.5 

เพ่ือเก็บวัสดุอุปกรณ

ของศูนยฯ 

รางนํ้ายาว 30 

ม. 

70,000 - - - - ศูนยไดรับการ

พัฒนา 

มีความเปน

ระเบียบ

เรียบรอย 

กองชาง 

            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงาน
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(ผลผลิต

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบหลัก 

60 โครงการกอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก พรอมปายศูนย ฯ ม. 5 

เพ่ือปองกันปญหา

การพังทลายของดิน 

ยาว 50 เมตร - 300,000 300,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

นักเรียนไดรับ

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

กองชาง 

61 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. Ø 0.60 

ม. ตอจากเดมิเสนบานกํานันสมพร  

(โรงนํ้าเกลือ) หมูท่ี 5 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 400 

เมตร 

- 880,000 880,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดีขึ้น กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนนคสล.  สายบาน

นายทองฟก  ทองพันธ หมู 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม.ยาว 

180 เมตร 

- 430,000 430,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

63 โครงการกอสรางถนนดินใหม บาน

นายพงษพันธ  (นอย) คุมบุงคา ม. 

5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 ม.ยาว 

500เมตร 

- 1,000,000 1,000,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กฝงทอระบายนํ้า พรอมบอพัก 

สายบานนายสงา  กังใชงวน หมูท่ี 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

ขวงที่ 1กวาง 4 

ม. ยาว 360 ม. 

หนา 0.15 ม. 

ทอ่Ø1.00 ม.

และ Ø0.60 ม. 

ระยะทาง 360.

ชวงที่ 2 กวาง 5 

ม. ยาว 160 ม. 

ทอ Ø 0.60 ม. 

ระยะทาง 160 

ม. 

- 1,660,000 900,000 900,000 - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

65 โครงการขยายสะพาน บริเวณบานนาย

บุญทอง เอ่ียมศริยารักษ  หมูท่ี 5 

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 8 ม.ยาว  

8  เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

66 โครงการกอสรางหองเก็บวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.5 

เพ่ือเก็บวัสดุอุปกรณ

ของศูนยฯ 

กวาง 4 เมตร

ยาว 8 เมตร 

300,000     ศูนยไดรับการ

พัฒนา 
มีความเปน

ระเบียบ

เรียบรอย 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายลวน   ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  ม.

ยาว  300  ม. 

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

68 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหนาศูนยเด็ก

เล็กม. 5 

เพ่ือความสวยงานนา

มอง 

บริเวณหนา

ศูนยฯ 

100,000     ศูนยไดรับการ

พัฒนา 
ศูนยนามอง

สวยงาม 

กองชาง 

69 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน 

นายสังวาลย    ภิรมยนา  หมูท่ี  5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  เมตร 

ยาว  250  ม. 
500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

70 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน

ลุงเซี้ยง  พลอยรัศมี หมูที่ 5 

เพ่ือความสะดวกดาน

การคมนาคม 

กวาง  4  ม.

ยาว  950   ม. 

2,800,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน

ปาสมจติร  ศรีตางวงศ หมูที่ 5 

เพ่ือความสะดวกดาน

การคมนาคม 

กวาง  4 เมตร 

ยาว  200 

เมตร 

600,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

72 โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลคลองใหม 

เพ่ือรองรับจํานวน

เด็กนักเรยีน 

จํานวน 1 หอง 300,000     รอยละของครมูี

ประสิทธิภาพใน

การทํางาน

เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนไดรับ

การศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

73 วางทอระบายนํ้าคสล. Ø 1.00 ม. 

พรอมบอพัก สายเทพนิมติ (ฝงขาม

ถนน) หมูท่ี 5 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง  40  

เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดีขึ้น กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

74 โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลคลองใหม 

เพ่ือรองรับจํานวน

เด็กนักเรยีน 

จํานวน 1 หอง 300,000     รอยละของครูมี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับ

การศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

75 โครงการฝงทอระบายน้าํพรอมบอ

พักคสล.Ø0.60 ม. บริเวณศูนยเด็ก

เล็ก(ตอจากเดิม) 

เพ่ือชวยการ

ระบายนํ้า 

ระยะทาง 200

เมตร 

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

76 โครงการถมดินบริเวณหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ม. 5 

เพ่ือปรับพ้ืนดิน บริเวณหนาศูนยฯ 300,000     ศูนยไดรับการ

พัฒนา 
ศูนยนามอง

สวยงาม 

กองชาง 

77 โครงการขยายสะพาน บริเวณบาน

นายปรีชา  กุลครอง  หมูที่ 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง   6   ม. 

ยาว  4  เมตร 

400,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

78 โครงการกอสรางถนนคสล. วางทอ

ระบายนํ้า Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก  

สายบานนายศุภชัย  สายยืนยง   ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 ม. 

ระยะทาง 350 ม. 

- 1,200,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

79 โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานลุง

ยงค   คุมสวัสดิ์   ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม. 

ยาว 200 ม. 

- 600,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

80 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. เรียบถนน

สายบานลุงยงค  คุมสวัสดิ์  ม. 5 
เพ่ือปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

ความยาว 80 ม. - 560,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 
กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

81 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินสายบาน

นายสน่ัน   บุญกระสินธ ม. 6 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 300 

เมตร 

2,250,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

82 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.  Ø 

0.60 ม. พรอมบอพัก สายบานนาย

สน่ัน  บุญกระสินธุ  หมูท่ี 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 500 ม. 

กวาง  5  ม. 

1,000,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

83 โครงการกอสรางถนน คสล. Ø0.60 ม.

พรอมฝงทอระบายนํ้าสายรานคาบาน

นายไพรวัลย  ทองอวมใหญ ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 300 

เมตร 

กวาง  5 เมตร 

1,500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินสายบาน

นายวิทยา  เล็กจินดา ม. 5 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

ระยะทาง 370 ม. - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

85 โครงการกอสรางร้ัวรอบศูนยพฒันา

เด็กเล็ก ม. 5 

เพ่ือปองกันปญหา

การพังทลายของ

ดิน 

ยาว 57 เมตร 

สูง 1.80 ม. 

500,000 500,000 - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

นักเรียนไดรับ

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

กองชาง 

86 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานลุง

ทองขัน  สวัสดิแพทย ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง  5   ม. 

ยาว  160  ม. 

400,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

87 โครงการกอสรางถนนดินใหม สายบาน

นายวิชัย   พยุง  หมูท่ี 4  

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

กวาง 6 เมตร 

ระยะทาง 165 เมตร 

ความลึก 1.50 ม. 

- 270,000 270,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การบริการ 

กองชาง 
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พรอมลงลูกรัง กวาง 5 

ม. หนา 0.20 ม.  

            

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

88 โครงการกอสรางราวกันรถตกไหลทาง

บริเวณสายบานนางเสท้ือน สาย 8 ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 200 ม. 300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 

89 โครงการขยายสะพานสายบานนาง

เสท้ือน สาย 8 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 7 ม. 

 ยาว 7 ม.  

450,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

90 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมทอ

ระบายนํ้าØ 060 ม.พรอมบอพัก  บาน

นายจวง    ชลธี ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 150 ม.  

กวาง 4 เมตร  
830,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

91 โครงการขยายถนน คสล. สายทายาย

โหมด-ขุนแกว ไปแบงคชาติ หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 2  เมตร 

ยาว  800   ม. 

- 1,000,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

92 โครงการขยายสะพานทายายโหมด- ขุน

แกว ม. 6 (บานปาเซ็ง)  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 7 ม.ยาว 7 

เมตร  

- 450,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

93 โครงการกอสรางฝงทอระบายนํ้า คสล. 

Ø 0.60 ม. สายเลยีบคลองชูเกียรติ ทา

ตลาด-หอมเกรด็) บริเวณ ศาลพอแก  

ม. 6 

เพ่ือการระบายนํ้า

สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง  1,000 

ม.  

2,500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายนํ้าไดดี

ข้ึน 

กองชาง 

94 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมฝงทอ เพ่ือความสะดวก กวาง 4 เมตร 550,000 550,000 - - - รอยละของระดับ ประชาชนไดรับ กองชาง 
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ระบายนํ้า Ø 0.60 ม. บาน 

นายนิรันดร  แตงพ่ึงผล ม. 6  

ดานการคมนาคม ระยะทาง 100 ม. ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

            

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

95 กอสรางถนน คสล.พรอมฝงทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.60ม.พรอมบอพัก  สาย

บานนายณรงวิทย   วัชระเสนา หมูท่ี 6 

(ตอจากเดิม) 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4  ม.ยาว  

300 ม. 

1,500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

96 โครงการฝงทอระบายน้าํ คสล. Ø 

0.60 ม. พรอมบอพัก สายบานนาง

เสทื้อน (บริเวณสาย 8)หมูที่ 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

ระยะทาง 750

เมตร 

1,650,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

97 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนน

หินคลุกภายในตําบลคลองใหม หมูท่ี 

1-6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

หมูท่ี 1-6  ตําบล

คลองใหม 

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

98 โครงการกอสรางถนน คสล.วางทอ

ระบายน้ําคสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอ

พัก สายบาน พตอ.อดุลย  สมัคร

วงษ ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 5 เมตรยาว 

747เมตร 

ไมนอยกวา3,589 

ตร.ม. 

4,150,000 -    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

99 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานจาโต บุญสม หมูท่ี 6 ต.

คลองใหม 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจร 

กวาง 4 ม. 

ระยะทาง 69 ม.  

หนา 0.15 ม. 

- 150,000 - -  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

276 ตารางเมตร 

100 โครงการกอสรางถนนดินใหมสาย

บานนายเชาว   กิตติพิชัย  ม. 6 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 8 ม. 

ยาว 2000 ม. 
- 5,000,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

 

 

 

           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

101 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมฝงทอระบายนํ้าคสล. Ø 0.60 

ม. พรอมบอพัก สายบานนาย

สังวาลย   จันทรทามอญ  หมูท่ี 6  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 3   ม.ยาว  

278  ม. 

1,200,000 1,200,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

102 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพรอมวางทอระบายนํ้าคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบานนายสะอาด  แกว

สกุล ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

ขับข่ีและ

การจราจร 

กวาง 4 เมตร

ระยะทาง 25 

เมตร หนา0.15 

ม. 

- 120,000 120,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การบริการ 

กองชาง 
 

103 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพรอมฝงทอระบายนํ้าØ 0.60 ม.

สายบานนายนิรันดร  แตงพ่ึงผล (ตอ

จากเดิม) ม. 6 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

ขับข่ีและ

การจราจร 

กวาง 5 เมตร 

ระยะทาง 170 

เมตร หนา 0.15 

ม. 

- 940,000 940,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การบริการ 

กองชาง 

104 โครงการขยายสะพานบานผูใหญ

ไมตรี ม. 6 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 4  เมตร

ยาว 6   ม. 

- 300,000    รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมเขมเข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการซอมแซมโคมไฟสองสวางถนน

สายปากทางคลองใหม-สายสะแกเล็ก-

บางประแดง ม. 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

การจราจร 

ซอมแซมโคมไฟ

สองสวางสาย

สะแกเล็ก 

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ

ซอยปนหุน ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

การจราจร 

ติดตั้งไฟฟา

ระยะทาง 400 ม.  

400,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ 

ซอยบานนายสุนันท  ภมุมาลา ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

ติดตั้งไฟฟา

ระยะทาง 1,500 

1,500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 
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การจราจร ม. ประชาชน การคมนาคม 

4 โครงการเดินสายไฟฟารอบอาคาร

กองทุน พรอมติดตั้งพัดลมภายใน

อาคารกองทุน หมูท่ี 4 

เพ่ือติดตั้งสายไฟ

ภายในอาคาร 

ติดตั้งไฟฟาพรอม

พัดลม 

100,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชน

สามารถใช

บริการไดสะดวก 

กองชาง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ

บริเวณนาบานลุงแสง ม. 3เช่ือมตอ ม. 

5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

การจราจร 

ระยะทาง 2,400 2,400,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง ซอมแซมหอกระจาย

ขาวภายในตําบลคลองใหม  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับ

ประชาชน 

ปรับปรุงซอมแซม 

หมูท่ี 1 – 6 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความขอมูล

ขาวสาร 

กองชาง 

            

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โครงการติดตั้งหอกระจายขาวภายใน

ตําบลคลองใหม  

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับทราบ

ขาวสาร 

ติดตั้งหอกระจาย

ขาว หมูท่ี 1 – 6 

 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความขอมูล

ขาวสาร 

กองชาง 

8 โครงการอํานวยความสะดวกดาน

การจราจร  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับ

ประชาชน 

ติดตั้งปายบอก

ทาง  ปายจราจร

ตางๆ  ฯลฯ  ใน

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1-6 

100,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ระบบนํ้าประปา 

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบประปา

พ้ืนท่ี  หมู 1-6 

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค 

กองชาง 

10 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา HDPE  เพ่ือเพ่ิม ปรับปรุงระบบทอ 1,000,000     รอยละของระดับ ประชาชนมีนํ้า กองชาง 
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ประสิทธิภาพ

ระบบนํ้าประปา 

สงนํ้าหมูท่ี 1- 6 

 

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

อุปโภค 

11 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้ง

แทงคนํ้าประปา  

เพ่ือประชาชนได

มีนํ้าอุปโภค

บริโภค 

หมูท่ี 1-6ต.คลอง

ใหม 

3,000,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค 

กองชาง 

12 โครงการติดตั้งกระจกนูน บริเวณทาง

แยก-ทางโคง  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดาน

การจราจรใหกับ

ประชาชน 

หมูท่ี 1- 6ต.คอ

ลงใหม 

 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

กองชาง 

            

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟทาง

สองสวางสาธารณะ  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกกับประชาชน 

หมูท่ี 1- 6ต.

คลองใหม 

 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

14 โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือน

ภัยทางแยกและเขตชุมชน  

 

เพ่ือลดอันตรายบนทอง

ถนนในการจราจร 

หมูท่ี 1- 6ต.

คลองใหม 

-     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม 

กองชาง 

15 ทอดูดนํ้าติดตั้งท่ีเข่ือน ท้ัง 2 

ประตูนํ้า ขนาด 20 น้ิว มอเตอร

ใหญ 

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตรของ

ประชาชน 

 ม. 1ตําบลคลอง

ใหม 

1,000,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 

16 โครงการติดตั้งทอบริเวณคลอง 

ขางบานครูแมว ม. 5 

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตร 

ติดตั้งทอบริเวณ

คลองผัน ม. 5 

800,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 
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ประชาชน 

17 โครงการติดตั้งประตเูปด-ปดนํ้า 

คลองสายทอง หมูท่ี3 

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตรของ

ประชาชน 

ติดตั้งทอบริเวณ

คลองสายทอง ม. 

3 

300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 

18 โครงการติดตั้งประตเูปด – ปดนํ้า

สะพาน 2  สะพาน 1  คลองบาง

ชาง หมูท่ี 4  

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตรของ

ประชาชน 

ติดตั้งทอบริเวณ

คลองบางชาง ม. 

4 

300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 

19 โครงการติดตั้งประตเูปด – ปด 

นํ้าหลังวัดสวาง , สะพานโพธ์ิ หมู

ท่ี 5 

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตรของ

ประชาชน 

ติดตั้งทอบริเวณ

หลังวัดสวาง 

สะพานโพธ์ิม. 5 

300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 

            

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 โครงการติดตั้งประตเูปด- ปดนํ้า

ศาลพอแก  บานผูชวยชิว หมูท่ี 6  

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบในการเกษตรของ

ประชาชน 

ติดตั้งทอบริเวณ

ศาลพอแก บาน

ผูชวยชิวม. 6 

300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันปญหา

อุทกภัย 

กองชาง 

21 โครงการติดตั้งทอนํ้าประปา

บริเวณอาคารเอนกประสงค 

(กองทุน ) ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกกับประชาชน 

เดินทอนํ้าประปา 

อาคาร

เอนกประสงค  

500,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค 

กองชาง 

22 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และสิ่งกอสราง 

เพ่ือจายเปนคา

บํารุงรักษาซอมแซม

ครุภณัฑ 

ปรับปรุง/

ซอมแซม 

1,000,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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23 โครงการลอกทอระบายนํ้าภายใน

ตําบลคลองใหม หมูท่ี 1-6 

เพ่ือระบายนํ้าไดอยางมี

ระบบ 

หมูท่ี 1-6 300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบบการ

ระบายนํ้าท่ีดีข้ึน 

กองชาง 

24 โครงการขยายเขตจาํหนายและ

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเสนเจดีย

สามองคถึงบานลุงอ่ิน ม. 3 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

หมูท่ี 3 

300,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

25 โครงการขยายเขตจาํหนายและ

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะบานนาย

เปราะ  พยุง  ม. 4 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

บริเวณม. 4 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

26 โครงการขยายเขตจาํหนายและ

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะบานนาย

ทองขัน  สวัสดิแพทย ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

บริเวณม. 5 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

27 โครงการขยายเขตจาํหนายและ

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะซอยนาถึง 

ม. 1 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ ม 1 

100,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง

สาธารณะบริเวณสายกลาง ม. 3, 

4 ต.คลองใหม (ตอจากเดมิ) 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

จํานวน โคม 40 

โคม 

480,000 - - - - รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยทรัพยสมบูรณ ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยบานนายเอ่ียม  บุญนํา ม. 2 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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31 โครงขยายเขตไฟฟาเสนบานนาย

พงษพันธ คุมบุงคา เช่ือมตอจาก

เสนบานลุงเช้ียง พลอยรัศมี ม. 5 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

200,000     รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

32 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาแบบ LED บริเวณถนนสาย

กลาง หมูท่ี 3,4ตําบลคลองใหม 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

คมนาคม 

จํานวน 40 ชุด 480,000 - - -  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

พรอมติดตั้งไฟสองสวางถนน

สาธารณะสายบานนายเปราะ   

พยุง ม. 4 – ม. 5 ต. คลองใหม 

เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนดาน

สาธารณูปโภค 

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา 

- 300,000 300,000   รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

ดาน

สาธารณูปโภค 

กองชาง 

            

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยบาน

กงฝอย หมูท่ี 1  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จัดซื้อโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

- - 400,000 400,000 400,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

35 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยหมอ

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

จัดซื้อโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

- - 400,000 400,000 400,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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สงา หมูท่ี 1  ชีวิตและทรัพยสิน LED 

36 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนซอยสุนันท  ภุมมาลา 

หมูท่ี 2  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จางเหมาตดิตั้ง

โคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ

แบบ LEDพรอม

เสาไฟ 

- - 450,000 450,000 450,000 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

37 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยนาย

สายณัห บุญนํา หมูท่ี 2  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จัดซื้อโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

38 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนน นฐ 3303- 

วัดสวางอารมณ หมูท่ี 2  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จัดซื้อโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนสายเจดียสามองค หมู

ท่ี 3  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จางเหมาติดต้ังโคม

ไฟฟาสองสวาง

สาธารณะแบบ LED

พรอมเสาไฟ 

- 490,000 - -  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

40 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม เพ่ืออํานวยความ ติดต้ังโคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ  
- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ ประชาชนไดรับ กองชาง 
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ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยปราง

ทอง หมูท่ี 3  

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

แบบ LED ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

41 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนสายบาน

ผูใหญไพฑูรย แสงพิทักษ หมูท่ี 3  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดต้ังโคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ  

แบบ LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

42 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนสายกลาง(เพ่ิม)หมูท่ี 4  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จางเหมาติดต้ังโคม

ไฟฟาสองสวาง

สาธารณะแบบ LED

พรอมเสาไฟ 

 450,000 450,000 450,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

43 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยยาย

ปุย หมูท่ี 4  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดต้ังโคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ  

แบบ LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนซอยตา

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ติดตั้งโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 



65 
 

เปราะ หมูท่ี 4  ชีวิตและทรัพยสิน LED 

45 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนสายบานนายประทุม   

กลิ่นถนอม หมูท่ี 4  

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จางเหมาตดิตั้ง

โคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ

แบบ LEDพรอม

เสาไฟ 

- 450,000 450,000 450,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

46 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนสายคลอง

ใหม-บางแกว หมูท่ี 5 ตําบลคลอง

ใหม 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

 480,000 - -  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

47 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนเสนสะพาน

โพธ์ิ หมูท่ี 5  

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

48 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนสายบานนายสมนึก  

ภุมมาลา หมูท่ี 5  

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

จางเหมาตดิตั้ง

โคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ

แบบ LEDพรอม

เสาไฟ 

- 450,000 450,000 450,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง เพ่ืออํานวยความ จางเหมาตดิตั้ง - 450,000 450,000 450,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

กองชาง 
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สวางถนนสาธารณะ แบบ LED 

บริเวณถนนสายบานนายวิทยา  

เล็กจินดา หมูท่ี 5  

 

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

โคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ

แบบ LEDพรอม

เสาไฟ 

ประชาชน การคมนาคม 

50 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนสาย 8 หมู

ท่ี 6  

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

51 โครงการจดัซื้อพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสองสวางถนนสาธารณะ 

แบบ LED บริเวณถนนสายทายาย

โหมด หมูท่ี 6 

 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการจราจร

และความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งโคมไฟฟา

สองสวาง

สาธารณะ  แบบ 

LED 

- 400,000 400,000 400,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แบบ ผ ๐๒/๑ 
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สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี สังคมเขมแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางขยายผิว AC สาย

กลางหมูท่ี  3,4    ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ  ตําบลคลองจินดา  จ. 

นครปฐม 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกดานการ

ขนสงสินคา 

กวาง  10 ม. 

ระยะทาง 3,100 

เมตร 

15,000,000 

 

15,000,000 

 

15,000,000 

 

15,000,000 

 

 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. เลียบ

ถนนสายบานลุงเซี้ยง พลอยรศัมี 

หมูท่ี 5ต.คลองใหม เช่ือมตอตาํบล

บางแกว อ.นครชัยศร ี

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

 

สูง 2 ม. ยาว 

900 ม. 

 

6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. สาย

เทพนิมิต หมูท่ี  5เช่ือมตอตําบล

คลองจินดา 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง  2  เมตร 

ยาว 800 เมตร 

8,000,000 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. บริเวณ

บานยายดํา หมูท่ี 4 เชื่อมตอตําบล

คลองจินดา 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 9  เมตร  

ยาว  8  ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงาน
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(ผลผลิต

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

ไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

 โครงการกอสรางเข่ือนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก บริเวณถนนทายายโหมด 

เช่ือมตอเขตเทศบาลเมืองสามพราน 

(ตอจากเดิม) หมูท่ี 6 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวม 

ระยะทาง  650  

ม.สูง  2  เมตร 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

 รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

บริเวณบานลุงสา ม. 3เชื่อมตอ 

ตําบลคลองจินดา 

เพ่ือความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 9  เมตร  

ยาว  6  ม. 

800,000 800,000 800,000 800,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. สาย

สะแกเล็ก-บางประแดง  

ม.1- ม. 2 ต.คลองใหม เช่ือมตอ ต. 

บางชาง 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2  เมตร 

ยาว 3  กม. 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน คสล. 

เสนนายสุนันท  ภุมมาลา หมูท่ี 2 

ตําบลคลองใหม เช่ือมตอตําบลขุน

แกว อ. นครชัยศร ี

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2 ม. ยาว 

600 ม 

- 4,800,000 4,800,000 4,800,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการไฟฟาสองสวางถนน

สาธารณะสายกลาง หมู 2- หมูท่ี 5 

ตําบลคลองใหมเช่ือมตอ  ต.ขุนแกว 

อ. นครชัยศรี   

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

การจราจร 

ติดตั้งโคมสูง 7 

ม. จํานวน 80 

โคม 

- 3,200,000 3,200,000 3,200,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 

 โครงการไฟฟาสองสวางถนน

สาธารณะสายกลาง หมู 3 - หมู 4 

ต. คลองใหม เช่ือมตอ ต.ทากระชับ 

อ. นครชัยศรี   

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใน

การจราจร 

ติดตั้งโคมสูง 7 

ม. จํานวน 100 

โคม 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดินค

สล.สายบาน ผช.ชูชาติ กลิ่น

ถนอม ม. 4  

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2 ม. ยาว 

300 ม 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางถนน คสล. 

เสนบานดอนทอง หมูท่ี 4 ตําบล

คลองใหม เช่ือมตอ หมูท่ี 3 

ตําบลบางชาง อ.สามพราน จ. 

นครปฐม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสญัจร 

กวาง 8 เมตร 

ระยะทาง 420 

เมตร หนา 0.15 

เมตร 

 

-- 2,700,000 2,700,000 2,700,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพานคสล.

ระหวาง ม. 1 ต.คลองใหม 

เช่ือมตอ (ถนนสุขาภิบาล4) ม. 7 

เทศบาลเมืองสามพราน          

อ.สาพราน จ.นครปฐม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสญัจร 

กวาง 10 ม. ยาว 

7 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน 

คสล. สายเจดียสามองค(สะพาน

บานยายลิ สุขบํารุง)หมูท่ี 3 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2 ม.  

ยาว 350 เมตร 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

 โครงการปูผิวจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีตเลียบคลอง ทาตลาด 

หมูท่ี 6 ต.คลองใหมเช่ือมตอ หมู

ท่ี 6  ต. หอมเกร็ด อ.สามพราน 

จ. นครปฐม  

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสญัจร 

กวาง 6 เมตร 

หนา 0.05 ม. 

ระยะทาง 1,200 

ม. 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. เพ่ือปองกันการ สูง 2 เมตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  รอยละของระดับ ปองกันการ กองชาง 
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เรียบถนนสายบานลุงยงค  คุม

สวัสดิ์ ม. 5 

พังทลายของดิน ยาว300 ม. ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

พลายของดิน 

            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

สายเจดียสามองค หมูท่ี 3 

เช่ือมตอหมูท่ี 5 ต.คลองจินดา 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสญัจร 

กวาง 6 เมตร 

ระยะทาง 1,920 

ม. 

- 5,200,000 5,200,000 5,200,000  รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสาย นฐ. 3033 

หมูท่ี 2 ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ ตําบลขุนแกว อ. นคร

ชัยศรี 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2  เมตร 

ระยะทาง700 

เมตร 

 

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายเจดียสาม

องค หมูท่ี 3,5 ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ ตําบลบางแกว อ. นคร

ชัยศรี  

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2  เมตร 

ระยะทาง750 

เมตร 

 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายวิทยา  เล็ก

จินดา หมูท่ี 5 ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ ตําบลทากระชับ อ. 

นครชัยศร ี

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2  เมตร 

ระยะทาง700 

เมตร 

 

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 

 โครงการขยายผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทติกคอน กรตีสายนาย

เพ่ือการสญัจรไปมา

และการขนสงผลผลิต

ความกวาง 6 ม. 

ระยะทาง 750 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

กองชาง 
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สมนึก  ภุมมาลา หมูท่ี 5 ตําบล

คลองใหม เช่ือมตอ ตําบลทา

กระชัย อ. นครชัยศร ี

ทางการเกษตร เมตร หนา 0.05 

ม. 

 

ไปมาสะดวก 

            

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการขยายผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทติกคอน กรตีสายคลอง

โพธ์ิ หมูท่ี 5 ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ ตําบลทากระชับ อ. 

นครชัยศรี  

เพ่ือการสญัจรไปมา

และการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

ความกวาง 6 ม. 

ระยะทาง 1,500 

เมตร หนา 0.05 

ม. 

 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล.

ขามคลองบางพระ หมูท่ี 1 

ตําบลคลองใหม 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 7 เมตร 

 

- 700,000 700,000 700,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองใหม หมูท่ี 2 ตําบล 

คลองใหม 

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 10 เมตร 

 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองตนสน หมูท่ี 3 ตําบล 

คลองใหม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร 

 

- 600,000 600,000 600,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองชูเกียรติ (บานปาเช็ง) 

หมูท่ี 6 ตําบล คลองใหม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร 

 

- 600,000 600,000 600,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพ่ือใหประชาชนไดรับ กวาง 8 เมตร - 600,000 600,000 600,000  รอยละของระดับความ ประชาชน กองชาง 



72 
 

ขามคลองชูเกียรติ (บานผูใหญ

ไมตรี) หมูท่ี 6 ตําบล คลองใหม 

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

ยาว 6 เมตร 

 

พึงพอใจของประชาชน สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

            

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 

ขามคลองทายายโหมด หมูท่ี 6 

ตําบลคลองใหม 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

กวาง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร 

 

- 600,000 600,000 600,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก 

กองชาง 

 โครงการกอสรางเข่ือนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายแคแถว-ขุน

แกว หมูท่ี 2ตําบลคลองใหม 

เช่ือมตอ ตําบลขุนแกว อ. นคร

ชัยศรี 

เพ่ือปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 2  เมตร 

ระยะทาง800 

เมตร 

 

- 6,400,000 6,400,000 6,400,000  รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชน 
ปองกันการ

พังทลายของ

ดิน 

กองชาง 
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