
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ถนน คู คลอง  เขื่อน  สะพาน  และท่อระบายน้้า   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายสะแกเล็ก-บาง
ประแดง   หมู่ที่  1 -2 

เพื่ออ้านวยความ
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 

เพื่ออ้านวยความ
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 

เพื่ออ้านวยความ
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 

เพื่ออ้านวยความ
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ม.1 บริเวณหน้า
บ้านนายกิมฮ้อ  ธาราชมภู (ต่อจากเดิม) 

เพื่อการระบายน้้า
รวดเร็วสะดวก 

กว้าง   0.50  เมตร 
ยาว  20  เมตร 

100,000  100,000  100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนนใน
การจราจร 

กองช่าง 

    5,700,000  7,780,000 5,180,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาถึง หมู่ที่ 1 เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 65 เมตร 

120,000 
ปั 

59:500,000 

 120,000 120,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

7 เสรมิผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต
บริเวณ หมู่บ้านสวนวิลเลิจ 1  ม. 1 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านจราจร 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 260 เมตร 

500,000  700,000 700,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการขยายสะพานระหว่าง ม. 1 ต. คลอง
ใหม่เชื่อมต่อ ม.7 (ถนนสุขาภิบาล 4) ด้านหลัง
โรงงานลีวิวัฒน์เก่า  

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

700,000  700,000 700,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

ถนนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปตูัวหนอนทางเดินจากสะพานบ้าน
นายละออง เปียถนอม – หน้าหมูบ่้านสวนวิล
เลจ 1 

เพื่ออ้านวยความ

สะดวกด้านการ

คมนาคม 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินเท้า 

กองช่าง 

10 โครงการเสรมิผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บริเวณหมู่บ้านสวนวิลเลจ หมู่ที่ 1 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านจราจร 

กว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง 260 เมตร 

800,000  800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  360  เมตร 

9000,000  9000,000 9000,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการใช้

ถนนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้้าคสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก ตรงข้ามซอยมาเจรญิ (เอ ห้องเช่า) 
ม. 1 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  200  เมตร 

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

น้้าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

    12,380,000  12,700,000 12,700,000    



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นก๋งฝอย (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 1 

เพื่ออ้านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

750,000  750,000 750,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

14 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
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ  
(ต่อจากเดิม)–บ้านนายจั้ง  ฉิ่งทองค้า หมู่ที่ 2 

เพื่อการระบายน้า้
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  60  เมตร 

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

น้้าไม่ท่วมขัง
ถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

16 โครงการขยายถนนดินใหม่บ้านนางละออง 
บุญสม   (ต่อจากเดิม) ม. 2   

เพื่ออ้านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5    เมตร 
ยาว   100   เมตร 

250,000  250,000 250,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบาย
น้้า คสล.  Ø 0.60 ม พร้อมบ่อพักสายบ้านนาง
มาลี เถื่อนถ้้าแก้ว  ม. 2 

เพื่ออ้านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

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

ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนน

ในการจราจร 

กองช่าง 

    4,500,000  4,700,000 3,000,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมฝังท่อ
ระบายน้้า Ø 0.60 ม บ้าน นายสายชล แก้ว
โกมุทหมู่ที่ 2 (ต่อจากเดมิ)   

เพื่ออ้านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง  4   เมตร 
ยาว 450   เมตร 

2,300,000  2,300,000 2,300,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

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

เพื่ออ้านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

400,000  400,000 750,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน้้าคสล. Ø 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพักบริเวณข้างโรงเรียนบ้านคลอง
ใหม่ หมู่ที่  2 

เพื่อให้การระบายน้า้
สะดวกรวดเร็ว 
 

ระยะทาง 
ยาว  71  เมตร 

100,000  220,000 100,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนน
ในการจราจร 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. Ø 0.60 ม 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายวีระ บูรณัติ ม. 2 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000  500,000 750,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ลอย  กุลครอง  หมู่ 2 

เพื่ออ้านวยความด้าน
การคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 560 
ม. 

1,200,000 
(ปี58:208,000) 

 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของระดับความพึง

พอใจของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกในการคมนาคม 
กองช่าง 

23 โครงการวางท่อระบายน้้าคสล.Ø0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก ซอยปรางทอง หมู่ที่ 3 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 600  
เมตร 

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

พึงพอใจของประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านนายซ้อน จินดาบุตร  
 หมู่ที่ 3 

เพื่ออ้านวยความ
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 

    7,000,000  6,620,000 7,100,000    



 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

25 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายกลาง
บริเวณหมู่ 3,4 ขยายแล้วเสร็จ   

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
ขนส่งสนิค้า 

กว้าง 12  ม 
ระยะทาง 
1,000ม. 

3,500,000 
 

 3,500,000 
 

3,500,000 
 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งสนิค้า 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ปทุม บา้รุงวงษ์ หมู่ที่ 3 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  150 เมตร 

780,000  780,000 780,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล. พร้อม
ฝังท่อระบายน้า้ Ø 0.60 ม.บ้านนางใส 
เฟื่องขจร ม. 3 

เพื่ออ้านวยความ
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 150 
เมตร 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟลัทต์ิกคอนกรีต 
สายบา้นนายประยงค์  คุ้มสวัสดิ์ หมู่ที่ 3  
 (นายวิม  เฟื่องขจร) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  1000 
เมตร 

2,500,000 
งบ อบจ. 

 1,000,000 
งบ อบจ. 

1,000,000 
งบ อบจ. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างขยายผิว AC สายกลางหมู่
ที่  3,4    ต้าบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ  ต้าบล
คลองจินดา  จ. นครปฐม 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
ขนส่งสนิค้า 

กว้าง  10 เมตร 
ระยะทาง 
3,100 เมตร 

15,000,000 
งบอบจ. 

 15,000,000 
งบอบจ. 

15,000,000 
งบอบจ. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งสนิค้า 

กองช่าง 

    22,180,000  20,680,000 20,680,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

30 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเรียบคลองบ้าน 
ลุงอิ่น สุขบ้ารุง ตามแนวถนนคอนกรีต ม. 3 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

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

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

31 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 

32 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสล. พร้อมฝัง
ท่อระบายน้้าบ้าน Ø 0.60 ม นายเสนีย์ กลิ่น
พยอม ม. 3 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว  310 เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

33 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 

34 โครงการก่อสร้างเขื่อนสายเจดีย์สามองค์ 
(สะพานบ้านยายลิ   สุขบ้ารุง ) หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

ลึก  2  เมตร  
ยาว  570  เมตร 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง – บ้านนายประ
ทุม  กลิ่นถนอม  หมู่ท่ี 4 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว  500  เมตร 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

36 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    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

37 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 

38 โครงการเสรมิผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   สายบา้นนายเที่ยง  พยุง  หมูที่ 4 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  400    เมตร 

400,000  400,000 800,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

39 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 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อ
ระบายน้้า Ø 0.60 ม  สายบ้านนางสมจิต  ซุ้น
เจริญ  ม. 4 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  200    เมตร 

900,000  900,000 900,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการขยายผิวจราจร ถนนดินลกูรังสาย
บ้านนายบรรเทิง   คุ้มเจรญิ  ม. 4 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    5 เมตร  
ยาว  80   เมตร 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอยบา้นนางปุ๋ย  
พยุง ม. 4 

อ้านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพิ่ม 

 

43 โครงการขยายไหล่ทางถนนบริเวณ ม. 3- ม.4 
เชื่อมต่อต้าบลบางช้าง 

อ้านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง    2 เมตร  
ระยะทาง 500  ม. 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 
(ทางลัด)เข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง ม. 4 

เพื่ออ้านวยความ
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    



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

45 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ต่อจาก
บ้านผู้ใหญ่ประยงค์  กลิ่นถนอม ม. 4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

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

ประชาชน 

ป้องกันการ

พังทลายของดิน 

 

46 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
เลียบสายกลาง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต้าบลคลอง
ใหม ่

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ยาว ๓๐๐ ม. 
ลึก  ๒ ม. 

3,600,000 

 
 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

47 โครงการฝั่งท่อระบายน้้า Ø 0.60 ม ถนน 
บ้านนางสมจิต  ซุ้นเจรญิ หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 200 เมตร 440,000  440,000 440,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

48 โครงการฝั่งท่อคสล.Ø 1.20 ม.เพือ่ดูดน้้าตรง
บริเวณบา้นสุชาติ   กิจเจริญ หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 7 เมตร 30,000  30,000 30,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. สายคลองโพธิ์ 
(ต่อจากเดิม)บริเวณบ้านนายสมพร ตุ้งสวัสดิ์
เชื่อมต่อ ต. ท่ากระชับและ ต. โคกพระเจดยี์ 
อ. นครชัยศรี หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ลึก  2  เมตร 
ยาว  1,200  เมตร 

9,000,000 
อบต/อบจ 

(ปี56:969,000) 

 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

50 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 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

51 โครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านนายปรีชา  
กุลครอง  หมู่ที่ 5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   6   เมตร 
ยาว  4  เมตร 

400,000  440,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    23,470,000  17,910,000 17,910,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

52 วางท่อระบายน้้าคสล. Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อ
พัก สายเทพนิมิต (ฝั่งข้ามถนน) หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้้า
สะดวกรวดเร็ว 

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

ประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังถนนใน

การจราจร 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  สายบ้านนาย
สง่า  กังใช่ง้วน  หมู่ที่ 5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง    4 เมตร  
ยาว  800    เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

54 โครงการขยายสะพาน บริเวณบ้านนายบุญ
ทอง เอี่ยมศริยารักษ์  หมู่ที่ 5 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  8   เมตร 
ยาว  8  เมตร 

500,000  550,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
วิทยา  เล็กจินดา (ต่อจากเดิม) ม.5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4   เมตร 
ยาว  400  เมตร 

1,000,000 
(ปี57:320,000) 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงทอง
ขัน  สวัสดิแพทย์ ม. 5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  5   เมตร 
ยาว  160  เมตร 

400,000  400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 

เพื่อเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของศูนย์ฯ 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

300,000  300,000 300,000 สามารถควบคุมวัสดุ
ของศูนย์พัฒนาฯ 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ล้วน   ม. 5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  4   เมตร 
ยาว  300  เมตร 

500,000  720,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ม. 5 

เพื่อป้องกันปัญหา
การพังทลายของ
ดิน 

ยาว 50 เมตร 300,000  300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ลดปัญหาการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

    3,920,000  4,170,000 3,900,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

60 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พักศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้าบลคลองใหม่ ม. 5 

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

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

ประชาชน 

ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน 
นายสังวาลย์    ภิรมย์นา  หมู่ท่ี  5 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

500,000  550,000 550,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ

คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการถมดินบรเิวณหน้าศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ม. 5 

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

เด็กได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หน้าศูนย์เด็กเล็ก
ม. 5 

เพื่อความสวยงาน
น่ามอง 

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

กองช่าง 

64 โครงการปผูิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต
ถนนเลียบคลองท่าตลาด – หอมเกร็ด หมู่ที่ 
6 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,200 ม. 

2,800,000  2,800,000 2,800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้้า คสล. 
Ø 0.60ม.พร้อมบ่อพัก  สายบ้านนายณรงวิทย์   
วัชระเสนา หมู่ท่ี 6 (ต่อจากเดิม) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

กว้าง 4   ม. 
ยาว  300 ม. 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

66 โครงการฝั่งท่อระบายน้้า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางเสทื้อน (บริเวณ
สาย 8)หมู่ที่ 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ระยะทาง 750เมตร 1,650,000  1,650,000 1,650,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

67 วางท่อระบายน้้าคสล.  Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบ้านนายสนั่น  บุญกระสินธุ์  หมู่
ที่ 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

ระยะทาง 500 ม. 
กว้าง  5  ม. 

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

ประชาชน 

ลดปัญหาการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

รวม 8,150,000   8,200,000 8,450,000    



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

68 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 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อ
ระบายน้้าคสล.Ø0.60ม. พร้อมบ่อพัก 
สายร้านเอกมอเตอร์ไชด์ ม. 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบาย
น้้าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก สายบ้าน 
พตอ.อดุลย์  สมัครวงษ์ ม. 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักซอยบ้าน รตต.ธวัช โกมลมสุิก 
ม. 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

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

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสายบ้านนาย
สนั่น   บุญกระสินธ์ ม. 6 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 300 เมตร 2,250,000  2,250,000 2,250,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนท่ายายโหมด ตดิต่อเขตเทศบาล
เมืองสามพราน (ต่อจากเดมิ) หมูท่ี่ 6 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้้าท่วม 

ระยะทาง  200  เมตร 
สูง  2  เมตร 

1,000,000 

งบ อบจ. 
 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนนคสล. วางท่อระบาย
น้้า Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก  สายบ้านจ่าโต  
บุญสม  ม. 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

600,000  600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

 รวม 14,450,000  13,950,000 13,950,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560  2561 2562 

75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนน
หินคลุกภายในต้าบลคลองใหม่ หมู่ที่ 
1-6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1-6  ต้าบล
คลองใหม ่

500,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

76 โครงการลอกท่อระบายน้า้ภายใน
ต้าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อระบายน้้าได้
อย่างมีระบบ 

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

ประชาชน 

ระบบน้้าระบายได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 800,000  400,000 400,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1.1 115,300,000   109,310,000 106,020,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารสาธารณะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบจราจร   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560  2561 2562 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตต้าบลคลอง
ใหม่หมู่ที่ 1 -6 (อุดหนุนไฟฟ้า) 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 – 6 

ต้าบลคลองใหม ่

400,000  500,000 500,000 ร้อยละของจ้านวน
ถนนท่ีไม่มีไฟฟ้า

สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวภายในต้าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1 - 6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
หมู่ที่ 1 – 6 

ต้าบลคลองใหม ่

200,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ้านวน
ประชากรท่ีได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายใน
ต้าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสาร 

ติดตั้งหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 1 – 6 

 

200,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ้านวน
ประชากรท่ีได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการอ้านวยความสะดวกด้าน
การจราจร หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ้านวยความ
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
ระบบน้้าประปา 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาพื้นที่  หมู่ 1-6 

500,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้น้้า 

ประชาชนมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนน
สายปากทางคลองใหม-่สายสะแกเล็ก-
บางประแดง ม. 1 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการจราจร 

ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง
สายสะแกเล็ก 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

    1,900,000  1,400,000 1,400,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

7 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าประปา
หมู่บ้านเปลี่ยนเป็นท่อน้้า PE  ในเขต
ต้าบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
น้้าประปา 

ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้้าหมู่ที่ 1- 6 

 

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

ผู้ใช้น้้า 

ระบบน้้าประปามี
ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะสอ่งสว่าง 
หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ 
หมู่ที่ 1- 6 

700,000  200,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

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

500,000  1,000,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการ

สัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างหอถังประปาพรอ้มบ่อ
บาดาลบริเวณที่ดิน น.ส.ประทุม ทอง
สวัสดิ ์

เพื่อประชาชนไดม้ีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

กอสร้างหอถัง
ประปา หมู่ 5 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้น้้า 

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
แทงค์น้้า หมู่ที่ 1-6 

เพื่อประชาชนไดม้ีน้้า
อุปโภคบรโิภค 

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

ผู้ใช้น้้า 

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภค

ท่ัวถึง 

 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟทาง
สาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

หมู่ที่ 1- 6 
 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งกระจกนูน บริเวณทาง
แยก-ทางโค้ง หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจรให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1- 6 
 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ี
ใช้ถนน 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการขับ

ขี่และปลอดภัย 

กองช่าง 

    8,600,000  7,600,000 6,000,000    



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

14 โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือนภยัทาง
แยกและเขตชุมชนในถนน ม. 1-ม.6 
 

เพื่อลดอันตรายบน
ท้องถนนใน
การจราจร 

หมู่ที่ 1- 6 
 ต.คลองใหม ่

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

อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
วิสัยทัศน์ในการขับ

ขี่และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ท่อดูดน้้าติดตั้งท่ีเขื่อน ท้ัง 2 ประตูน้้า 
ขนาด 20 น้ิว มอเตอร์ใหญ ่

เพื่อระบายน้า้ได้อยา่งมี
ระบบในการเกษตรของ
ประชาชน 

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

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งท่อน้้าประปาบรเิวณ
อาคารเอนกประสงค์ (กองทุน ) ม. 4 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

เดินท่อน้้าประปา 
อาคาเอนกประสงค์  

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

ประชาชนมีน้้า
อุปโภคบริโภค
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งท่อบริเวณคลอง ข้างบ้าน
ครูแมว ม. 5 

เพื่อระบายน้้าได้
อย่างมีระบบใน
การเกษตร 

ติดตั้งท่อบริเวณ
คลองผัน ม. 5 

800,000  800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม. 3เชือ่มต่อ 

ม.4 ต้าบลคลองใหม่ อ.สามพราน 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกกับประชาชน 

ม. 3 เช่ือมต่อ ม. 4 4,000,000  4,000,000 4,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ในการจราจร 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งประตเูปิด-ปิดน้้า คลอง

สายทอง หมู่ที่3 

เพื่อระบายน้้าได้อย่าง
มีระบบในการเกษตร
ของประชาชน 

ติดตั้งท่อบริเวณ
คลองสายทอง ม. 3 

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

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งประตเูปิด – ปิดน้้าสะพาน 
2  สะพาน 1  คลองบางช้าง หมู่ที่ 4  

เพื่อระบายน้้าได้อย่าง
มีระบบในการเกษตร
ของประชาชน 

ติดตั้งท่อบริเวณ
คลองบางช้าง ม. 4 

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

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

    7,900,000  7,900,000 7,900,000    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

21 โครงการติดตั้งประตเูปิด – ปิด น้้าหลัง
วัดสว่าง , สะพานโพธิ์ หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้้าได้
อย่างมีระบบใน
การเกษตรของ
ประชาชน 

ติดตั้งท่อบริเวณหลัง
วัดสว่าง สะพานโพธิ์

ม. 5 

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

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งประตเูปิด- ปิดน้้าศาลพ่อ
แก่  บ้านผู้ช่วยชิว หมู่ที่ 6  

เพื่อระบายน้้าได้
อย่างมีระบบใน
การเกษตรของ
ประชาชน 

ติดตั้งท่อบริเวณศาล
พ่อแก่ บ้านผู้ช่วยชิว

ม. 6 

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

ประชาชนมีน้้า
แหล่งธรรมชาติใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

    600,000  600,000 600,000    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 115,300,000   109,310,000 106,020,000    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 19,000,000   17,500,000 15,900,000    

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 134,300,000   126,810,000 121,920,000    



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรีต้าบลคลองใหม ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินกิจกรรม
ของการโครงการ 

60,000  60,000 60,000 ร้อยละของ
จ้านวนสมาชิก
ได้รับการพัฒนา 

สมาชิกกลุ่มสตรีมี
ความรู้สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยกภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้าบลคลองใหม่ 

เพื่อส่งเสริมกิจการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

10,000 
(ปี

58:10,000) 

 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ้านวนสมาชิก
ได้รับการพัฒนา 

สมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลคลองใหม่ 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของกลุ่ม 

สนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ 

10,000 
(ปี

58:10,000) 

 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ้านวนสมาชิก
ได้รับการพัฒนา 

สมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่ม

รายได้ให้กับกลุม่สตรี

และประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนท่ีสนใจ, 
กลุ่มสตรี และกลุม่
อาชีพในพ้ืนท่ี 

30,000 
(ปี 

58:30,000) 

 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ้านวน

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    110,000  140,000 140,000    

 

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

5 

 
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานกลุม่อาชีพ
ต่างๆ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพในต้าบล 50,000  50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ
ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

สามารถน้าความรู้
มาบริหารจัดการ

ในกลุ่ม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ประสิทธิภาพให้กลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มต่างๆ 20,000  20,000 20,000 สมาชิกได้รับ
ความรู้ร้อยละ

80 

สามารถน้าความรู้
มาประยุกต์ใช้ได้

ต่อไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนต้าบลคลอง
ใหม ่

60,000  60,000 60,000 รายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นช่างฝีมือ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
ในการประกอบอาชีพ 

60,000  60,000 60,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

    190,000  190,000 190,000    

 รวม   300,000  330,000 330,000    

 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานในการผลิต การตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมให้ความรู้และ
ปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การ
ปรับปรุงบ้ารุงดินในสวนไม้ผล 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร  จ้านวน  
100   คน  หมู่ที่ 1-6 

10,000  20,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการปรับปรุง
บ้ารุงดินมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการต่อยอดการท้าปุย๋ชีวภาพ  เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

ประชาชนต้าบลคลอง
ใหม ่

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลติทาง
การเกษตร  และ
แลกเปลีย่นความรู ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  2.2 80,000  80,000 80,000    

รวม   2.1 330,000  330,000 330,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 410,000  410,000 410,000    

 

 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

    3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
ภายในหมู่บ้านและต้าบลคลอง
ใหม ่

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

1. จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสามัคค ี
2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

200,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ้านวน
ผู้ป่วยลดลง 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย ดีขึ้น เชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

กองส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม 
2 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา

ของประชาชนและเยาวชน 
เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนเล่นกีฬา 

ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของจ้านวน
ประชาชนออก

ก้าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย ดีขึ้น 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

3 โครงการส่งเสริมการออกก้าลัง
กายของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นและออกก้าลังกาย 

-ประชาชนท่ัวไป 

-ประชาสัมพันธ์ 
100,000  100,000 100,000 ร้อยละของจ้านวน

ประชาชนออก
ก้าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี
ผักผ่อน และออก
ก้าลังกาย 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

4 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียน เยาวชน 
ได้ร่วมกิจกรรม เปิดโอกาส
ให้แสดงความสามารถ 
ความคิดเห็น   

จัดหาอุปกรณ์การเรียน เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตาม
โครงการ   

200,000  100,000 200,000 ร้อยละของจ้านวน
เยาวชนท่ีร่วมงาน

เพิ่มขึ้น 

เยาวชนได้มีเวที
แสดความสามารถ  
และแสดงความ
คิดเห็น 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเสรมิสร้างพัฒนาการ
ให้เด็กนักเรยีน 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5 200,000  200,000 200,000 ร้อยละของจ้านวน
เด็กมีพัฒนาการท่ีดี

ขึ้น 

เด็กได้ออกก้าลัง
กายและฝึก
พัฒนาการ 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

    720,000  520,000 620,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของกลุม่เยาวชนต้าบล
คลองใหม ่

เพื่อให้เยาวชนมีการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ
เยาวชนต้าบลคลองใหม ่

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนออก

ก้าลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพท่ี

แข็งแรงขึ้น 

ส้านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนภายใน รร.ต้าบล
คลองใหม ่

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 

จัดโครงการเด็กและเยาวชน  
จ้านวน  1  โครงการ 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ในการ
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

8 โครงการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้าน
ดนตร ี

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธ
วาทิต 

ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน 100,000  200,000 100,000 ร้อยละของ
จ้านวน นร.เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กผู้ปกครอง
ชุมชน 

100,000  100,000 20,000 เกิดความ 
สัมพันธ์ในครอบ 
ครัวมากขึ้น 

ผู้ปกครองชุมชน
ได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

10 โครงการสานสมัพันธ์ครอบครัว
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

สานสมัพันธ์เด็กก่อนวัยเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน 

100,000  100,000 20,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของครอบครัว
ชุมชน 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

11 โครงการคาราวานเสรมิสร้าง
เด็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต้าบลคลองใหม ่

เด็กและเยาวชน ชุมชนต้าบล
คลองใหม ่

10,000  50,000 10,000 ร้อยละของ
จ้านวน นร.เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เยาวชนไดพ้ัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสร้างชุมชน 

กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

12 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก้าลัง
กายตั้งท่ีหมู่บ้านกลางสวน 

เพื่อประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ออกก้าลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกาย
หมู่ 2 

150,000  150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

เสริมสร้างสุขภาพ
ให้กับประชาชน 

ส้านักปลัด 

    660,000  800,000 500,000    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

13 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกก้าลังกายต้าบลคลอง
ใหม่หมู่ที่ 1-6 

เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพของ
เยาวชนและประชาชน 

กว้าง 60 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

3,500,000 
อบจ 

 3,500,000 
อบจ 

3,500,000 
อบจ 

ร้อยละของ
จ้านวนผู้ออก

ก้าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

กองช่าง 

    4,880,000   4,820,000 4,620,000    



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ 

เพื่อการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
ให้บริการพ่นหมอกควัน/
แจกทรายอะเบท 

รณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อพื้นที่
ต้าบลคลองใหม ่

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ควบคุมป้องกันการ

ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 

ส้านักปลัด 
 

2 โครงการอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของ อสม. 

อุดหนุน อสม. ประจ้าหมูบ่้าน
เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน. จ้านวน 6 
หมู่บ้าน 

60,000  20,000 20,000 ร้อยละของ
จ้านวน

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

อสม. มีความรู้ความ
เข้าในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น(สปสช.)  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สุขภาพของประชาชน 

อุดหนุนประชาชนระบบ 
สปสช. ต้าบลคลองใหม่ 

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

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรงมากขึ้น 

ส้านักปลัด 

4 โครงการรณรงคป์้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ แมว 
ฯลฯ 

เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัข/แมวที่จรจัดไม่มเีจ้าของ
ในพื้นที่ต้าบลคลองใหม ่

100,000  100,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ปัญหาโรคพิษสุนัข

บ้าลดลง 

ส้านักปลัด 

5 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการกองทุนต้าบลคลอง
ใหม ่

เพื่อสมทบกลุม่กองทุน
สวัสดิการต้าบลคลองใหม ่

เพื่อกลุ่มได้น้าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงาน 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของ
จ้านวนเงิน

งบประมาณใน
การบริหาร 

กลุ่มกองทุนเกิด

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน 

กองสวัสดิการ 

    540,000  500,000 310,000    



 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.3  แนวทางการพัฒนา ป้องกัน  แก้ไข  และต่อต้านยาเสพติด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ระดับต้าบล 

เพื่อขจัดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ระดับต้าบลคลองใหม่ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
จ้านวนผู้เสพยา
เสพติดลดลง 

ปัญหายาเสพตดิ
ลดน้อยลง 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องของยาเสพตดิ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โทษยาเสพติด 

ประชาชน 

ต้าบลคลองใหม ่

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของ
จ้านวนผู้เสพ

ลดลง 

ประชาชนเข้าใจ

ปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 

ส้านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ
สถานศึกษา 

รณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ
ในสถานศึกษา 

15,000  15,000 15,000 ร้อยละของ
จ้านวน

สถานศึกษา
เพิ่มขึ้น 

สถานศึกษาให้การ

รณรงคป์้องกันยา

เสพติดเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

4 โครงการควบคมุและป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
และป้องกันแก่
ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนท่ัวไป  กลุ่ม
เสี่ยง วัยรุ่น 

30,000  30,000 30,000 จ้านวนผู้ป่วย
ลดลง 

ประชาชนเข้าใจและ

ป้องกันเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    165,000  165,000 165,000    

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.4 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานและท้าบุญ
ไหว้พระส้าหรับผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจการกลุม่ผูสู้งอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินการ (กลุ่ม
ผู้สูงอายุตา้บล) 

250,000  250,000 250,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ตามนโยบายรัฐบาล
ต้องการสรา้ง
หลักประกันรายได้ให้
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต้าบลคลอง
ใหม ่

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ  เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้ให้คนพิการ 

คนพิการในต้าบลคลอง
ใหม ่

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้พิการ 

ผูพ้ิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้ให้ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในต้าบล
คลองใหม ่

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุในต้าบลคลองใหม่ 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตแก่ผู้ด้อย โอกาส

ให้มีความเป็นอยูด่ีขึ้น 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
สมรรถภาพคนพิการ 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    1,510,000  1,510,000 1,510,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

6 โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ
ส้าหรับผู้พิการ บริเวณ รพ.สต.คลอง
ใหม่ 

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้กับผู้
พิการ 

จัดสร้างห้องสุขา
สาธารณะส้าหรับผู้
พิการ 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การบริการท่ีดีขึ้นใน
สังคม 

กองช่าง/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการซ่อมแซมบ้านส้าหรับผู้
ยากจนในชุมชน 

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ซ่อมแซมบ้าน
ส้าหรับผู้ยากจน 

100,000  100,000 100,000 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

คนยากจนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองช่าง/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
8 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต้าบลคลองใหม่ 
เพ่ือบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

100,000  100,000 100,000 กองทุน
สวัสดิการมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถบริหาร
จัดการภายในกลุ่ม
กองทุนได้ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการสงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ในชุมชน 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ในชุมชน 

เด็ก คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ 

30,000  30,000 30,000 มีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้าง
จิตสดใสร่างกายแข็งแรง 

เพ่ือสร้างสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายะสุขภาพ
แข็งแรง 

150,000  150,000 150,000 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีดี 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น กองสวัสดิการ 
สังคม 

    480,000  480,000 480,000    

รวม 1,990,000  1,990,000 1,990,000    

 

 

 

 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    3.5 แนวทางการพัฒนา  รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   และบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จัดหาชุด อปพร.เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ี 

เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
อปพร. อบต. คลองใหม่ 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

อปพร. 

เจ้าหน้าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

2 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ าปี 

เพื่อซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ต าบลคลองใหม่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

40,000  40,000 40,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีได้
ฝึกซ้อมบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม /ทบทวน อปพร. 
ต าบลคลองใหม่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอปพร. 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

อปพร. 

การปฏิบัติงาน
ของ อปพร. มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดหาสารเคมีและอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อบรรเทาสา
ธารณภัย  

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้มี
ความเข้าถึง และป้องกัน
การเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
จ าเป็นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

รณรงค์อุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นท่ี อบต.คลองใหม่ 

60,000  60,000 60,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
อุบัติเหตุทางถนน  

ส านักปลัด 

6 โครงการตรวจตรารักษาความ
ปลอดภัยของฝ่ายปกครองร่วมกับอป
พร.และต้ารวจ 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิตประจ้าวันให้กับ
ประชาชน 

ตรวจตราในพื้นท่ี ต้าบล
คลองใหม่ 1-6 

15,000  15,000 15,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

    315,000  315,000 315,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัยในพื้นที ่เช่น น้้าท่วม ไฟ

ไหม้ ฯลฯ 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ผู้ประสบสา

ธารณภัยในพื้นที ่

ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาสาธารณภัยใน
พื้นที่ ต.คลองใหม่ 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนท่ี

ประสบปัญหา

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

ส้านักปลดั 

8 โครงการติดตั้งกล้อง cctv ภายใน
ต้าบลคลองใหม่ ม. 1- 6 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่  1-6 ต้าบลคลอง
ใหม ่

6,000,000  6,000,000 6,000,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการ
บรรเทาสาธารณภยั/หรือภัย
ธรรมชาต ิ

ประชาชนไดร้ับความรู้ใน

การป้องกันภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ

ต้าบลใกลเ้คียง 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องสา
ธารณภัย 

ส้านักปลดั 

10 โครงการรณรงคค์วามปลอดภยัทาง
ถนน 

เพื่อรณรงคค์วาม
ปลอดภัยทางถนน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 20,000  20,000 20,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ร้อยละ80 

มีอุบัติเหตุลดลง ส้านักปลดั 

 6,540,000  6,540,000 6,540,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 14,430,000   14,330,000 13,940,000    

 

 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารที่
เพียงพอต่อร่างกาย 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ้านวน 3 แห่ง  เป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

1,900,000  1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
จ้านวนโรงเรียน

ท่ีได้รับการ
อุดหนุน 

นักเรียนสามรถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประจ้าวัน  

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยการมสี่วนร่วมของครูชุมชน
และนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสื่อ
การเรยีนการสอนโดยการ
มีส่วนร่วมของครแูละ
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียน ในการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมของครูและ
ชุมชมนักเรียน 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของ
จ้านวนโรงเรียน

ท่ีได้รับการ
อุดหนุน 

มีวัสดุการเรียนการ
สอนเพียงพอกับ
นักเรียน 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

3 โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) ท่ีเพียงพอต่อร่างกาย 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กเล็ก  1  แห่ง   และ
นักเรียน  3  แห่ง 

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

ท่ีได้รับการ
อุดหนุน 

นักเรียนมีร่ายกาย
สุขภาพแข็งแรง 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

4 โครงการสนบัสนุนการอบรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรยีน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น้า
หลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ด้ารงชีวิต 

นักเรียน รร.ในพื้นท่ี ต้าบล
คลองใหม่ 
 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

เด็กนักเรียนน้าหลัก
ค้าสอนตามไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

5 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพือ่
เด็กเล็กต้าบลคลองใหม ่

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลคลองใหม่ 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 

ร้อยละของเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

    3,270,000  2,870,000 2,870,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

6 โครงการจดัสร้างศูนย์การเรียนรู้
ต้าบลคลองใหม ่

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลในชุมชน 

จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้  
จ้านวน  1  แห่ง 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 ประชาชนศึกษา
ค้นคว้าได้มาขึ้น 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลเพิ่มขึ้น 

กองช่าง/ 
กองส่งเสริม

การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

 
7 โครงการอุดหนุนส้าหรับการจัด

การศึกษา 
เพื่อจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

324,000  324,000 324,000 นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละเด็กนักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

8 โครงการพัฒนาการเรยีนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเสรมิสร้างให้เยาวชน
เตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน 

เด็กนักเรยีน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000  30,000 30,000 เยาวชนได้เตรียม
ความพร้อมสู่

อาเซียน 

ร้อยละของนักเรียน
ท่ีได้รับการพัฒนา 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

    1,354,000  1,354,000 1,354,000    

 รวม   4,624,000  4,224,000 4,224,000    

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    4.2 แนวทางการสนับสนุน  อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น   

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบ
สานและถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
 

ฝึกอบรม  จัดกิจกรรมและ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ประชาชน 

200,000  200,000 200,000 จัดอบรมอย่าง
น้อยปีละ 1 

ครั้ง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมศิลปวัฒนธรรม 
จารีต  ประเพณี  
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

2 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณี  

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์   

200,000  200,000 200,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณ ี
 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

3 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
จ้าน้าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจและมีส่วนร่วมใน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ประชาชนต้าบลคลองใหม่ 10,000  10,000 10,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนร่วมกัน
เผยแพร่
พระพุทธศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

4 โครงการสืบสานกิจกรรมลอยกระทง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนต้าบลคลองใหม่ 200,000  200,000 200,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณี 
 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

แสดงความจงรักภักดีสร้าง
จิตส้านึกของชุมชน 

800,000  800,000 800,000 สร้างจิตส้านักรัก
ชุมชน 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดี 
 

กองช่าง 

    1,410,000  1,410,000 1,410,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานมหาธีรราช
เจ้าร้าลึก 

เพื่อเป็นการร้าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
มหาธีรราชเจ้าร้าลึก 

5,000  5,000 5,000 จัดงานมหาธีร
ราชเจ้าร้าลึก 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักด ี

ส้านักปลดั 

7 โครงการจดังานเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในงาน  5 ธันวามหาราช, 
12 สิงหามหาราชินี เพื่อ
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สรา้งความสามคัคีในหมู่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ และจดัท้าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ  เช่น  
ป้ายประชาสัมพันธ์   ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมกับ

ท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ความสามัคคี
ร่วมกัน 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

8 จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันปิย
มหาราช ฯลฯ 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในงานรัฐพิธีตา่งๆ  เพื่อ
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สรา้งความสามคัคีในหมู่
ประชาชน 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น 
งานวันปิยมหาราช ฯลฯ 

5,000  5,000 5,000 จัดงานวันปิย
มหาราช 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ความสามัคคี
ร่วมกัน 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

9 โครงการฝึกอบรมสร้างค่านยิมหลกั
ของคนไทยแก่เยาวชนเพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็ง 

เพื่อเสริมสร้างคา่นิยมหลักของ
คนไทยให้เขม็แข็ง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย 

10,000  10,000 10,000 คนไทยยึดมั่น
ในค่านิยมที่

ถูกต้อง 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส้านักปลดั 

    520,000  520,000 520,000    

รวม 4.2 1,930,000  1,930,000 1,930,000    

รวม 4.1 4,224,000  4,224,000 4,224,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 6,154,000  6,154,000 6,154,000    



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.1 แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนมีความตระหนัก
และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม,จดัท้าสื่อ
ต่างๆ  เพ่ือ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

20,000  20,000 20,000 จัดกิจกรรม
อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

ประชาชนดูแล 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

ส้านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ แหล่งน้า้ 
คูคลอง ถนนสาธารณะ    

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งน้้า คู คลอง  ที่
สาธารณะประโยชน์  
และตามเส้นทางต่างๆ  
เช่น  การปลูกต้นไม้  
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  หมู่ที่ 
1-6  

30,000  20,000 30,000 สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น 

สภาพแวดล้อมมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน 

กองช่าง 

3 โครงการคดัแยกขยะรีไชดเ์คิล เพื่อสร้างความปรองดอง
และสามัคค ี

ม. 1 – ม. 6 ต. คลอง
ใหม ่

50,000 
(ปี 59:20,000) 

 50,000 
(ปี 59:20,000) 

50,000 
(ปี 59:20,000) 

จ้านวนปริมาณ
ขยะลดลง 

สร้างจิตส้านึกให้
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

    100,000  100,000 100,000    

 

 

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน   เฝ้าระวงั  และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการก้าจดัผักตบชวา และ
ขยะมูลฝอยในแหล่งน้้า 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก้าจัดผักตบชวาและขยะ
มูลฝอยในแหล่งน้้าลา้

คลอง ม. 1-6 

30,000  30,000 30,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดีขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่อยู่ในสภาพด ี

กองช่าง 

2 โครงการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม
ต้าบลคลองใหม ่

เพื่อรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รักษาสมดุล
สภาพแวดล้อมทุกด้าน

โดยการร่วมมือกันกับภาค
ประชาชน 

30,000  30,000 30,000 สิ่งแวดล้อมต้าบล
คลองใหม่ดีขึ้น 

รักษาสมดุล
สภาพแวดล้อม 

ส้านักปลดั 

3 โครงการขุดลอกคลองภายใน
ต้าบลคลองใหม ่

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน
ภายในต้าบลคลองใหม ่

ม.1-6 

3,000,000  3,000,000 3,000,000 ล้าคลองสะอาดขึ้น รักษาสมดุล
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

4 โครงการBig cleaning day  เพื่อท้าความสะอาด
สถานท่ีด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ท้าความสะอาดสถานท่ี
สาธารณะต่างๆโดยการ

ร่วมมือทุกภาคส่วน 

30,000  30,000 30,000 การอนุรักษ์ทรัพย์
กรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

สถานท่ีต่าง ๆมี
ความสะอาดน่า

มอง 

กองช่าง 

 3,090,000  3,090,000 3,090,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 3,190,000  3,190,000 3,190,000    

 

 

 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

1 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อช้ีแจงให้เข้าใจการ
จัดท้าแผนและรับทราบ
ปัญหาความต้องการ 

จัดประชุมประชาคมใน
พื้นที่ต้าบลคลองใหม ่

10,000  10,000 10,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

2 โครงการประชุมประชาคม
ประจ้าเดือนต้าบลคลองใหม่ 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

จัดประชุมประชาคม  ทุก
วันท่ี 5  ของเดือน 

30,000  30,000 30,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส้านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนต้าบลคลองใหม่ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรชุมชน 

คณะกรรมการศูนยฯ์  
จ้านวน 20  คน 

30,000  30,000 30,000 การบริหารงาน
ที่เข้มแข็ง 

องค์กรชุมชนใน
ต้าบลมศีักยภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส้านักปลดั 
 

4 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานในการ
จัดท้าแผนพัฒนาตา้บล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรชุมชน 

จัดเก็บข้อมลู 30,000  30,000 30,000 สามารถทราบ
ข้อมูลในต้าบล 

ทราบข้อมูลใน
พื้นที ่

ส้านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ชุมชนจัดท้าแผนชุมชนให้มีคุณภาพ 

รับทราบข้อมลูแผนชุมชน
ความต้องการ 

จัดรวมรวมข้อมลูแผน
ชุมชน 

30,000  30,000 30,000 ต้าบลมีแผนชุม
ขนที่มีคุณภาพ 

ทราบข้อมูลใน
พื้นที ่

ส้านักปลดั 

6 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ต้าบล
คลองใหม ่

20,000  20,000 20,000 มีการจัดอบรม 
1 ครั้ง 

มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส้านักปลดั 

    150,000  150,000 150,000    

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560  2561 2562 

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมรายได้ในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 

การจัดเก็บภาษีในต้าบล
คลองใหม ่

20,000  20,000 20,000 มีรายได้เพิม่ขึ้น มีการจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

8 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
อ้านวยการของศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ อปท.
ระดับอ้าเภอ 

เพื่อด้าเนินการจัดซื้อจดั
จ้าง ของ อปท.ระดับ
อ้าเภอ 

 อปท. อ้าเภอสามพราน 22,000  22,000 22,000 สามารถ
ตรวจสอบได ้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

9 โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมายแก่
ประชาชน และเจ้าหน้าที ่

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมาย 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีใน
ต้าบล 

10,000  10,000 10,000 สามารถมีความรู้
ด้านกฎหมาย
ร้อยละ 80 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

ส้านักปลดั 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ต้าบล
คลองใหม ่

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนยฯ์ 

ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการ 

30,000  30,000 30,000 ศูนย์การเรียนรู้
เข้มแข็ง 

คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรมการทุจรติไทยไม่
โตไปโกง 

ส่งเสริมและปกป้อง
สถาบันชาติ และสรา้ง
ความสามัคค ี

เยาวชนในต้าบลคลองใหม ่ 30,000  30,000 30,000 สร้างความ
สามัคคีให้

ประเทศชาต ิ

ประชาชนเกิด
ความสามัคค ี

ส้านักปลดั 

12 โครงการจดัท้าแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวม 

เพื่อจัดท้าแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

ม. 1- ม. 6 ต.คลองใหม่ 30,000  30,000 30,000    

    160,000  160,000 160,000    

 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 270,000  270,000 270,000    

 
 

 
 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  และพัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช้  อาคารสถานที่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560  2561 2562 

1 โครงการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ข้าราชการ  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 หรือการวิจัย
เชิงส ารวจ   

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จัดหาค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จ าเป็น
ให้กับท่ีปรึกษา 
 

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

งานเป็นไปด้วย
ความเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลดั 

3 โครงการ 5 ส. ภายใน อบต.คลองใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ความเป็นระบบเรียบร้อย
ในการปฏิบัติงาน 

15,000  15,000 15,000 การปฏิบัติงาน
ที่มี

ประสิทธิภาพ 

เพิม่
ประสิทธิภาพใน
กาปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน 

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 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

    6,045,000  6,045,000 6,045,000    



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560  2561 2562 

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

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และน้าความรู้
มาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

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

300,000  300,000 300,000 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ในการ
บริหารงาน 

ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
ความรู้ จากการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
สามารถน้าความรู้
มาประยุกต์ใช้ 

ส้านักปลดั 

7 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนด้านการ
ให้บริการ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ส้านักงานในการ
ให้บริการ 

อ้านวยความสะดวกการ
ให้บริการประชาชน 

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

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่ด ี

ทุกส่วน 

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง
สมาชิก ผู้บรหิาร 

การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
ผู้บริหาร 

200,000  200,000 200,000 ความโปร่งใสใน
การเลือกตั้ง 

ร้อยละของผูไ้ป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ส้านักปลดั 

9 โครงการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบล 

เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน
ของพนักงาน 

พนักงานจ้าง พนักงาน
ทั่วไป 

600,000  600,000 600,000 รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง 

พนักงานท้างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

10 โครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 
สถานท่ี อบต.คลองใหม ่

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีทาง
ราชการให้สามารถใช้งานได้
เกิดประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้องประชุม 
ปรับปรุงสถานท่ี อาคาร 
ติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้
งานได ้

800,000  800,000 800,000 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนและ
ผู้ใช้สถานท่ีเกิด
ประโยชน ์

กองช่าง 

11 โครงการอบรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ 

เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน 
ผู้บริหาร อบต. 

เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงาน ,
ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 



 
 

12 การจัดหาครุภณัฑ์การจัดซื้อไซเรนติด
รถส่วนกลางส้านักงาน 

เพื่อใช้ตรวจการภายใน
ต้าบล 

การจัดซื้อไซเรนติดรถ
ส่วนกลางจ้านวน 1 ช้ิน 

15,000  15,000 15,000 สามารถ
ปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิ 

รองรับการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอปพร.  

ส้านักปลดั 

    2,315,000  2,315,000 2,315,000    
 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6.2 8,360,000   8,360,000 8,360,000    

รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 8,630,000   8,630,000 8,630,000    

รวมงบประมาณ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  จ้านวน  480,882,000.-   บาท 167,114,000   159,524,000 154,244,000    

รวมจ้านวนโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  จ้านวน       597     โครงการ 199  199 199    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


