
แบบ ผ 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัพฒันาคุณภาพชีวติและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหล่ือมล ้าและส่งเสริมสังคมแหง่ความรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างขยายผิว AC 

สายกลางหมู่ที่  3,4    ต้าบล

คลองใหม่ เชื่อมต่อ  ต้าบลคลอง

จินดา  จ. นครปฐม

เพื่ออ้านวยความ

สะดวกด้านการขนส่ง

สินค้า

กวา้ง  10 ม. 

ระยะทาง 

3,100 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 

เลียบถนนสายบา้นลุงเซี ยง 

พลอยรัศมี หมูที่ 5ต.คลองใหม่ 

เชื่อมต่อต้าบลบางแก้ว อ.นครชัย

ศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2 ม. ยาว 

900 ม.

6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส้าหรับ โครงหารทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองใหม่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

3 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. สาย

เทพนิมิต หมู่ที่  5เชื่อมต่อต้าบล

คลองจินดา

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ยาว 800 เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

บริเวณบา้นยายค้า หมู่ที่ 4 

เชื่อมต่อต้าบลคลองจินดา

เพื่อความสะดวกด้าน

การคมนาคม

กวา้ง 9  เมตร 

ยาว  8  ม.

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

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณถนนทา่ยาย

โหมด เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมือง

สามพราน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6

เพื่อปอ้งกันปญัหาน ้า

ทว่ม

ระยะทาง  650

  ม.สูง  2  เมตร

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

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

บริเวณบา้นลุงสา ม. 3เชื่อมต่อ 

ต้าบลคลองจินดา

เพื่อความสะดวกด้าน

การคมนาคม

กวา้ง 9  เมตร 

ยาว  6  ม

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 

สายสะแกเล็ก-บางประแดง ม.1-

 ม. 2 ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต. 

บางช้าง

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ยาว 3  กม

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

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

8 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. เส้นนายสุนันท ์ ภมุมาลา 

หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ

ต้าบลขุนแก้ว อ. นครชัยศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2 ม. ยาว 

600 ม

- 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

9 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งถนน

สาธารณะสายกลาง หมู่ 2- หมู่ที่

 5 ต้าบลคลองใหม่เชื่อมต่อ  ต.

ขุนแก้ว อ. นครชัยศรี

เพื่ออ้านวยความ

สะดวกในการจราจร

ติดตั งโคมสูง 7

 ม. จ้านวน 80 

โคม

- 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

10 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งถนน

สาธารณะสายกลาง หมู่ 3 - หมู่ 

4 ต. คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.ทา่

กระชับ อ. นครชัยศรี

เพื่ออ้านวยความ

สะดวกในการจราจร

ติดตั งโคมสูง 7

 ม. จ้านวน 100

 โคม

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล.สายบา้น ผช.ชูชาติ กล่ิน

ถนอม ม. 4

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2 ม. ยาว 

300 ม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น

บา้นดอนทอง หมู่ที่ 4 ต้าบล

คลองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 

ต้าบลบางช้าง อ.สามพราน จ. 

นครปฐม

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร 

ระยะทาง 420 

เมตร หนา 

0.15 เมตร

-- 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.

ระหวา่งม. 1 ต.คลองใหม่ 

เชื่อมต่อ (ถนนสุขาภบิาล4) ม. 7 

เทศบาลเมืองสามพราน อ.สาม

พราน จ.นครปฐม

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 10 ม. 

ยาว 7 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. สายเจดีย์สามองค์(สะพาน

บา้นยายลิ สุขบ้ารุง)หมู่ที่ 3

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2 ม. ยาว 

350 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

15 โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีตเลียบคลอง ทา่ตลาด 

หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่เชื่อมต่อ หมู่

ที่ 6  ต. หอมเกร็ด อ.สามพราน 

จ. นครปฐม

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 6 เมตร 

หนา 0.05 ม 

ระทาง 1,200 ม.

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

16 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.

เรียบถนนสายบา้นลุงยงค์  คุ้ม

สวสัด์ิ ม. 5

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2 เมตรยาว

700 ม.

2,400,000 2,400,000 2,400,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ปอ้งกนัการ

พลายของดิน
กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 3 

เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.คลองจินดา อ.

สามพราน จ.นครปฐม

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 6 เมตร 

ระยะทาง 

1,920 ม.

- 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของ

ระดับความพงึ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสาย นฐ. 3033 

หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ

 ต้าบลขุนแก้ว อ. นครชัยศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ระยะทาง700

เมตร

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายเจดีย์สามองค์

 หมู่ที่ 3,5 ต้าบลคลองใหม่ 

เชื่อมต่อ ต้าบลบางแก้ว อ. นคร

ชัยศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ระยะทาง750

เมตร

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

20 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายวทิยา  เล็ก

จินดา หมู่ที่ 5 ต้าบลคลองใหม่ 

เชื่อมต่อ ต้าบลทา่กระชับ อ. 

นครชัยศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ระยะทาง700 

เมตร

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน
กองช่าง

21 โครงการขยายผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลัทติ์กคอน กรีตสายนาย

สมนึก  ภมุมาลา หมู่ที่ 5 ต้าบล

คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต้าบลทา่

กระชับ อ. นครชัยศรี

เพื่อการสัญจรไปมา

และการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ความกวา้ง 6 ม.

 ระยะทาง750 

เมตร หนา 

0.05 ม.

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

22 โครงการขยายผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายคลอง

โพธิ ์หมู่ที่ 5 ต้าบลคลองใหม่ 

เชื่อมต่อ ต้าบลทา่กระชับ อ. 

นครชัยศรี

เพื่อการสัญจรไปมา

และการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ความกวา้ง 6 ม.

 ระยะทาง 

1,500 เมตร 

หนา 0.05 ม.

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

ข้ามคลองบางพระ หมู่ที่ 1 ต้าบล

คลองใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร 

ยาว 7 เมตร

- 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

24 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ต้าบล 

คลองใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร 

ยาว 10 เมตร

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองต้นสน หมู่ที่ 3 ต้าบล 

คลองใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร

ยาว 6 เมตร

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองชูเกียรติ (บา้นปา้เช็ง) 

หมู่ที่ 6 ต้าบล คลองใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร

ยาว 6 เมตร

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองชูเกียรติ (บา้นผู้ใหญ่

ไมตรี) หมู่ที่ 6 ต้าบล คลองใหม่

เพื่อใหป้ระชาชน

ได้รับความสะดวก

และความปลอดภยั

ในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร

ยาว 6 เมตร

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองทา่ยายโหมด หมู่ที่ 6 

ต้าบลคลองใหม่

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภยัในการสัญจร

กวา้ง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี วัด

29 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

ข้ามคลองใหม่ เชื่อมต่อขุนแก้ว 

หมู่ที่ 6 ต้าบลคลองใหม่

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกและความ

ปลอดภยัในการสัญจร

กวา้ง 10 เมตร

 ยาว 5 เมตร

-  - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชน

สามารถสัญจร

ไปมาสะดวก

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล. เรียบถนนสายแคแถว-ขุน

แก้ว หมู่ที่ 2ต้าบลคลองใหม่ 

เชื่อมต่อ ต้าบลขุนแก้ว อ. นคร

ชัยศรี

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของดิน

สูง 2  เมตร

ระยะทาง800 

เมตร

- 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ร้อยละของระดับ

ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ปอ้งกนัการ

พงัทลายของดิน

กองช่าง

48,850,000 102,450,000 103,150,000 106,350,000 106,350,000


