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สวนที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ คคล การเงิน และการคลั ง และมี อํานาจหนาที่ ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ไดบั ญ ญั ติ ใหมี อ งคก รรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า แผนการกระจายอํ านาจใหแ กก าร
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทำขึ้น เพื่อใหกระจายอำนาจเปนไป
อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่
บริการสาธารณะพื้ นฐานแกป ระชาชนในทองถิ่น เทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลมาก
องคการบริหารสวนตำบลคลองหาไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรแนว
ทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง
5 ป (25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปน
การกํ า หนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ขึ้ น สํ า หรั บ งบประมาณแตล ะป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพิ่มเติม
ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 ประกอบกั บ หนั ง สื อ กระทวงมหาดไทย ดว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวั น ที่
๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ และ หนั งสื อ กระทวงมหาดไทย ดว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว6247 ลงวั น ที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
องค การบริห ารส วนตำบลคลองห า โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองคการ
บริห ารสวนคลองห า และคณะกรรมการพั ฒ นาองคการบริห ารสวนคลองห า จึงไดจัดทํ าแผนดําเนิ น งาน
ประจําป พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลประจําป
งบประมาณพ.ศ. 25๖4 ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลคลองห าขึ้ น และเพื่ อ กํ าหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นป
มีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทํ าแผนการพัฒ นาองคการบริหารสวนตำบลคลองห า มุงหวังวา
แผนการดํ าเนิ น งานฉบั บ นี้ จะเปน ประโยชนต อ การบริห ารจัด การ การติ ด ตามและประมวลผลการนํ า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ ดํ าเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่ อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
ในพื้ น ที่ ขององคกรปกครองสว นทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพั ฒ นา ที่จ ะบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจาย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่น ๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภู มิภาค หรือ
หนวยงานอื่ น ๆ ที่ดํ าเนิ น การในพื้น ที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํ าหรับ องคการบริห ารสวน
จังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
ยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข อ 26 การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานให
ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทำแผนพั ฒ นาองคการบริห ารสว นตำบลคลองห า
รวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา หนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา
แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา

(2) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองหา พิจารณารางแผนการดำเนินงาน
แลวเสนอนายกองค การบริห ารสวนตำบลคลองห า ประกาศเปน แผนการดำเนิน งาน ทั้งนี้ใหปดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตอง
ปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๒๗ แผนการดำเนิ น งานให จั ด ทำให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนินการใน
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น”
การจัดทํ าแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมภายหลั งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนการ
ดําเนิ น งานแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับ แจงแผนงาน/
โครงการเพิ่ มเติ ม จากหนวยงานราชการ สวนกลาง สว นภูมิภ าค รัฐวิส าหกิ จ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจง
แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ
(โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)
1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา
6. สามารถนํ าแผนการปฏิ บั ติการมาวิเคราะหป ญหาอัน เกิดจากการดําเนินโครงการตาง ๆ ตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดอยางถูกตอง

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค ป ระกอบ ประกอบด ว ยบั ญ ชี ส รุป จํ านวนโครงการและงบประมาณ และบั ญ ชี โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบหลัก
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงาน ให
ครบถว นสมบู ร ณ ลงรายการของจํ านวนโครงการที่ ดํ าเนิน การ การคิ ดเปน รอยละของโครงการทั้ งหมด
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และ
เมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทัง้ หมดดวย
การลงยุ ทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิด เปน รอยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่นกิจกรรมงบประมาณ (แบบ ผด.02)
แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ดํ า เนิ น การ/หนว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก /ป
งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด.02/1)
แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑพรอมแสดงแผนงาน
โดยมีลําดับที่/ครุภัณฑ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/แผนงาน
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
3. ยุทธศาสตรการบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39.62
39.62

12,776,000
12,776,000

24.55
24.55

กองชาง

รวม

42
42

3.77
15.09
1.89
6.60
27.36

345,000
12,684,000
485,000
20,145,000
33,659,000

0.66
24.37
0.93
38.71
64.68

สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังตม

รวม

4
16
2
7
29

3.77
0.94
4.72

160,000
20,000
180,000

0.31
0.04
0.35

กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัดฯ

รวม

4
1
5

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร/แผนงาน
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5.2 แผนงานการเกษตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป
6.3 แผนงานการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

0.94
4.72
5.66

400,000
510,000
910,000

0.77
0.98
1.75

สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ

รวม

1
5
6

3.77
3.77
7.55

120,000
80,000
200,000

0.23
0.15
0.38

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

รวม

4
4
8
2
11
3
16
106

1.89
10.38
2.83
15.09
100

150,000
3,846,000
320,000
4,316,000
52,041,000

0.29
7.39
0.61
8.29
100

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัด/กองคลัง
กองการศึกษาฯ

รวม
รวมทั้งสิ้น

1.ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 2
กองชาง
ต.คลองหา

1

โครงการกอสรางคันชะลอความเร็ว
บริเวณหมูบานเบญจพฤกษ หมูที่ 2

ดําเนินการกอสรางคันชลอความเร็ว
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 3 เมตร
ยาว 8 เมตร จํานวน 9 จุดพรอมปาย
เตือน

270,000

2

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยเกาะโพธิ์ 1 หมูที่ 15

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 626
ลูกบาศกเมตร

260,000

หมูที่ 15
ต.คลองหา

กองชาง

3

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยคลองหาตะวันตก (พุมโพธิ)์
หมูที่ 10

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 234
ลูกบาศกเมตร

98,000

หมูที่ 10
ต.คลองหา

กองชาง

4

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยบอกรับ 2 หมูที่ 15

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 316
ลูกบาศกเมตร

132,000

หมูที่ 15
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 9
กองชาง
ต.คลองหา

5

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยคลองหาตะวันตก (สํารวย-โนรี)
หมูที่ 9

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.20
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 640
ลูกบาศกเมตร

260,000

6

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
ซอยคลองหาตะวันออก (ตลาดนัด) หมูที่ 4.5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา
11
0.15 เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา
626 ลูกบาศกเมตร

420,000

หมูที่ 11
ต.คลองหา

กองชาง

7

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยฉัตรเงิน หมูที่ 16

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4.5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 553
ลูกบาศกเมตร

232,000

หมูที่ 16
ต.คลองหา

กองชาง

8

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยธงทอง หมูที่ 16

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 85
ลูกบาศกเมตร

35,000

หมูที่ 16
ต.คลองหา

กองชาง

9

โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยเริงสําราญ 2 หมูที่ 15

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา410
ลูกบาศกเมตร

172,000

หมูที่ 15
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
หมู 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 673
ลูกบาศกเมตร

280,000

โครงการ

10 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 6 ซาย
ที่ 3

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 3
กองชาง
ต.คลองหา

11 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยคลองหาตะวันออก (สองพี่นอง )
หมูที่ 13

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 874
ลูกบาศกเมตร

366,000

หมูที่ 13
ต.คลองหา

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยโพธิ์สุข 1 หมูที่ 11

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 889
ลูกบาศกเมตร

370,000

หมูที่ 11
ต.คลองหา

กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยหงษสาชัย หมูที่ 15

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 328
ลูกบาศกเมตร

137,000

หมูที่ 15
ต.คลองหา

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยสหกรณ-นาขวัญ 2 หมูที่ 15

ดําเนินการลงหินคลุกพรอมบดอัด กวาง
3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินหินคลุกไมนอยกวา
176 ลูกบาศกเมตร

95,000

หมูที่ 15
ต.คลองหา

กองชาง

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 2
กองชาง
ต.คลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
ซอยคลองหาตะวันตก 6 (กัลยาเพชร)
หมูที่ 2

ดําเนินการลงหินคลุกพรอมบดอัด กวาง
5 เมตร ยาว 755 เมตร หนา 0.10
เมตร ปริมาณดินหินคลุกไมนอยกวา
491 ลูกบาศกเมตร

498,000

16 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก
(ขันทาจีน) หมูที่ 10

ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง
4.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
765 ตารางเมตร

400,000

หมูที่ 10
ต.คลองหา

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก
(ชุมสายันต) หมูที่ 12

ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง
3.50 เมตร ยาว 305 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,067.50 ตารางเมตร

579,000

หมูที่ 12
ต.คลองหา

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันตก
(ศรีชัย) หมูที่ 10

ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง
4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
630 ตารางเมตร

330,000

หมูที่ 10
ต.คลองหา

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก
(ลุงไป) หมูที่ 8

ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง
3.50 เมตร ยาว 555 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,942.50 ตารางเมตร

1,170,000 หมูที่ 8
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

โครงการ

ที่

โครงการ

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยพานิชยพัฒน หมูที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง
3.20 เมตร ยาว 155 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
496 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)
215,000

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 1
กองชาง
ต.คลองหา

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง 5
คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ํา ที่ เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.05 เมตร
5 หมูที่ 1
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 375 ตารางเมตร

480,000

หมูที่ 1
ต.คลองหา

กองชาง

22 โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา พรอม ดําเนินการสรางประตูเปดปดน้ํา พรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
เครือ่ งสูบน้ํา จํานวน 1 ชุด

150,000

หมูที่ 1
ต.คลองหา

กองชาง

23 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําพรอม ดําเนินการสรางประตูเปดปดน้ํา พรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ซอย
เครือ่ งสูบน้ํา จํานวน 1 ชุด
คลองหาตะวันตก (เจริญสุข ) หมูที่ 4

250,000

หมูที่ 4
ต.คลองหา

กองชาง

24 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมู ดําเนินการกอสรางลาน คสล. หนาเฉลี่ย
ที่ 14
0.10 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,639
ตารางเมตร
25 โครงการขยายเขตประปาบาดาล ซอย ดําเนินการวางทอพีวีซี ขนาด
ฉัตรเงิน หมูที่ 16
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น 13.5
ระยะทางยาว 630 เมตร

900,000

หมูที่ 14
ต.คลองหา

กองชาง

147,000

หมูที่ 16
ต.คลองหา

กองชาง

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 16
กองชาง
ต.คลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ดําเนินการวางทอพีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5
ระยะทางยาว 754 เมตร
ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาถนนโซเดียม
ความดันสูง 250 วัตต โครงอลูมิเนียม
จํานวน 28 ชุด

174,000

236,000

หมูที่ 13
ต.คลองหา

กองชาง

28 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ
กระพริบ) ซอยคลองหาตะวันตก
(สุวรรณทัพ) หมูที่ 3

ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปาก
ซอยสุวรรณทัพ

17,500

หมูที่ 3
ต.คลองหา

กองชาง

29 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
(ไฟกระพริบ) หมูบานริมบึง หมูที่ 3

ดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรปาก
ซอยบานริมบึง

17,500

หมูที่ 3
ต.คลองหา

กองชาง

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน
ลูกรัง ซอยคลองหาตะวันตก
(เชื้อชาติ) หมูที่ 9

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.20
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 478
ลูกบาศกเมตร

199,000

หมูที่ 9
ต.คลองหา

กองชาง

230,000

หมูที่ 6
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

โครงการ

26 โครงการขยายเขตประปาบาดาล ซอย
ปลายนา หมูที่ 16
27 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง
หมูที่ 13

31 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ํา
ที่ 6

หมู ดําเนินการกอสรางประตูเปดปดน้ํา
พรอมลาด คสล.

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 16
กองชาง
ต.คลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

32 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคําคง 2 หมูที่ 16

ดําเนินการวางทอ คสล.ขนาด dia.1.00
เมตร ความยาวรวม 84 เมตร

414,000

33 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคลองหาตะวันตก 12 (ใจเพชร)
หมูที่ 3

ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
บอพัก คสล. ความยาวรวม 390 เมตร

550,000

หมูที่ 3
ต.คลองหา

กองชาง

34 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคลองหาตะวันตก 40
(กลิ่นจันทร) หมูที่ 9

ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
บอพัก คสล. ความยาวรวม 85 เมตร

245,000

หมูที่ 9
ต.คลองหา

กองชาง

35 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
ซอยคลองหาตะวันออก (บางชวด) หมูที่ เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
10
บอพัก คสล. ความยาวรวม 100 เมตร

138,000

หมูที่ 10
ต.คลองหา

กองชาง

36 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคลองหาตะวันออก (พิมพสมบุญ)
หมูที่ 7

ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
บอพัก คสล. ความยาวรวม 190 เมตร

330,000

หมูที่ 7
ต.คลองหา

กองชาง

37 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคลองหาตะวันออก (ไฟฟา)
หมูที่ 7

ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
บอพัก คสล. ความยาวรวม 160 เมตร

280,000

หมูที่ 7
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

โครงการ

พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 7
กองชาง
ต.คลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

38 โครงการวางทอระบายน้ําสาธารณะ
ซอยคลองหาตะวันออก 21 หมูที่ 7

ดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร พรอม
บอพัก คสล. ความยาวรวม 160 เมตร

280,000

39 โครงการสรางถนนลูกรัง
ซอยคลองหาตะวันตก (กรเที่ยงธรรม)
หมูที่ 13

ดําเนินการลงดินลูกรังพรอมบดอัด กวาง
4 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา 897
ลูกบาศกเมตร

376,000

หมูที่ 13
ต.คลองหา

กองชาง

40 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติก
ดําเนินการปูยางแอสฟลทติก กวาง 4
คอนกรีต ซอยคลองหาตะวันออก (แกว เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.05 เมตร
สมเด็จ) หมูท4ี่
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,448 ตาราง
เมตร

600,000

หมูที่ 4
ต.คลองหา

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยเจริญ ดําเนินการลงหินคลุกพรอมบดอัด กวาง
ทรัพย หมูที่ 16
3 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณดินหินคลุกไมนอยกวา
316 ลูกบาศกเมตร

170,000

หมูที่ 16
ต.คลองหา

กองชาง

42 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาลถนน ดําเนินการวางทอประปาพีวีซี ขนาด
เลียบคลองระบายน้ําที่ 5 หมูที่ 6
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว
1,070 เมตร

273,000

หมูที่ 6
ต.คลองหา

กองชาง

ที่

รวม

โครงการ

42

12,776,000

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักงาน
ปลัดฯ

1

โครงการปองกันรักษาความสงบภายใน คาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิก อปพร. ตามคําสั่งของศูนย
อปพร. ในการแกไขปญหาดาน
อาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก การ
พนัน การเฝาระวังการแพรระบาดของ
ยาเสพติด ฯลฯ

50,000

ต.คลองหา

2

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คาใชจายสําหรับปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตาง ๆ

200,000

ต.คลองหา

สํานักงาน
ปลัดฯ

3

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง ตั้งจุดใหบริการประชาชนในชวง
เทศกาลสําคัญ
เทศกาลสําคัญ

45,000

ต.คลองหา

สํานักงาน
ปลัดฯ

4

โครงการฝกอบรมซักซอมแผนการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

50,000

ต.คลองหา

สํานักงาน
ปลัดฯ

รวม

4

เพื่อใหประชาชนมีความรูเรื่องการ
ปองกันและเตรียมความพรอมการ
เผชิญเหตุเพลิงไหม

345,000

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

จํานวน 120 คนๆละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน,เงินรายได

220,000

ศพด.

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
การศึกษาฯ

1

คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2

อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนใน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ วัน รวม 1,571 คน ตั้งจายจากเงิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อุดหนุน,เงินรายได

3,010,000

โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

3

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนคลองหา

1,480,000

โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)โรงเรียนคลองหา
จํานวน 368 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน,เงินรายได

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)โรงเรียนชุมชน
วัดหัตถสารเกษตร จํานวน 180 คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน,เงินรายได

720,000

5

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)โรงเรียนบาง
ชวดจํานวน 806 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน,เงินรายได

3,224,000

โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

6

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)โรงเรียนวัดศิริ
จันทาราม จํานวน 215 คนๆละ 20
บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน,เงินรายได

860,000

โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

7

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย

คาอาหารกลางวัน ศพด . อบต.ค
ลองหา 3 ศูนย จํานวน 120 คนๆละ
20 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน,เงินรายได

580,000

โรงเรียนสังกัด
กอง
สพฐ.
การศึกษาฯ

ที่

โครงการ

4

สถานที่
ดําเนินการ

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
การศึกษาฯ

8

โครงการสานสัมพันธผูปกครองนักเรียน ใชจายตามโครงการสานสัมพันธ
ผูปกครองนักเรียน

15,000

ศพด.

9

โครงการสงเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ จางครูสอนภาษาอังกฤษใหกับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10,000

ศพด.

10 อุดหนุนโครงการคายวิชาการ

คาใชจายในโครงการคายวิชาการ ใน
เขตตําบลคลองหา

100,000

11 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหา

คาจางบุคลากรทางการศึกษาใหกับ
โรงเรียนในเขตตําบลคลองหา

2,000,000

สถานศึกษา
ในตําบล

กอง
การศึกษาฯ

200,000

ศพด.

กอง
การศึกษาฯ

5,000

ศพด.

กอง
การศึกษาฯ

12 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของ
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ศพด.ในสังกัด อบต.คลองหา จํานวน
คลองหา
120 คนๆละ 1,700 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
13 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่

คารถ คาอาหาร คาอาหารวาง คา
เอกสาร คาเขาชม คาวิทยากร คา
ประกันชีวิตหมู และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กอง
การศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด
กอง
การศึกษาฯ
สพฐ.

ที่

โครงการ

14 คาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1.คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป

130,000

ศพด.

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
การศึกษาฯ

2.อุปกรณการเรียน คนละ 200
บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300
บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ
430 บาท/ป

15 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
16 โครงการฝกอบรมและซักซอมแผน
ปองกันภัย ในเขตตําบลคลองหา

รวม

16

คาใชจายในกิจกรรม สนับสนุน หรือ
รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2564
คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและ
ซักซอมแผนปองกันภัย ในเขตตําบล
คลองหา

100,000

ม.1-ม.16

กอง
การศึกษาฯ

กอง
30,000 ศูนยพัฒนา
การศึกษาฯ
เด็กเล็ก
สถานศึกษา
และวัด ใน
ตําบลคลองหา
12,684,000

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยา
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัติยราชนารี

ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ราชปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ

165,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

อุดหนุนใหชุมชน/หมูบาน ดําเนินการ
ในกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
หมูบานละ 20,000 บาท เชน
คาตอบแทน คาวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาแผนพับ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ

320,000

ที่

โครงการ

1

2

รวม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

2

485,000

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 1-16
กอง
ต.คลองหา
สาธารณสุขฯ

หมูที่ 1-16

กอง
สาธารณสุขฯ

2. ยุทธศาสตร การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการ
สังคม

1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จายเบี้ยยังชีพเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
ในตําบล

16,500,000

ต.คลองหา

2

เบี้ยยังชีพผูพิการ

จายเบี้ยยังชีพเพื่อชวยเหลือผูพิการใน
ตําบล

3,500,000

ต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

จายเบี้ยยังชีพเพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส
ในตําบล

45,000

ต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4

โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ ผู จัดกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ
พิการ และผูดอยโอกาส
และผูดอยโอกาส เสริมสรางศักยภาพ
ใหมีความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง

20,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

5

โครงการผูสูงอายุสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาพใจ
ของผูสูงอายุใหแข็งแรงยิ่งขึ้น

20,000

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองหา
กอง
สวัสดิการ
สังคม

6

โครงการตนกลา ความดี

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสมนึกแกเด็กและ
เยาวชนดานคุณธรรม จริยธรรม นํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได

30,000

รร.ทีปงกรณฯ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7

โครงการฝกอบรมอาชีพเด็กและเยาวชน
ตําบลคลองหา

จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กและเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

30,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

รวม

โครงการ

7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

20,145,000

สถานที่
ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตร การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด. 02

50,000 หมูที่ 1-16
ต.คลองหา

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการหนาบานนามอง หมูบานสะอาด เปนคาใชจายตามโครงการหนา
บานนามอง เชน คาตอบวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

30,000 หมูที่ 1-16
ต.คลองหา

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ และที่สาธารณะ

30,000 หมูที่ 7
ต.คลองหา

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

1 โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เปนคาใชจายตามโครงการ 1
อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ การจัดซื้อ/จาง
ตาง ๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการจัดทําโครงการ

เปนคาใชจายในโครงการกําจัด
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะและที่
สาธารณะ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

ที่

โครงการ

4 โครงการจังหวัดสะอาด

รวม

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชใน
โครงการฯ คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณคาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

50,000 หมูที่ 1-16
ต.คลองหา

160,000

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ

3. ยุทธศาสตร การบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)
1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

20,000

หมูที่ 7-8

20,000

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
4. ยุทธศาสตร การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อเปนการ
พิทักษ รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยว
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
กิจกรรมเพื่อเปนการพิทักษ รักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่
ยึดเหนี่ยวและ เปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เชน การจัด
งานรัฐพิธีหรือพิธีตางๆ พิธีพระราชมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28
กรกฎาคม พิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3
มิถุนายน พิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง 12 สิงหาคม ฯลฯ คาใชจาย
ในการเตรียมการระหวางรับเสด็จ สงเสด็จ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ
พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรม
วงศานุวงศ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
400,000 ต.คลองหา สํานักปลัดฯ

400,000

แบบ ผด. 02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
4. ยุทธศาสตร การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
3 โครงการถวายเทียนพรรษา

4 โครงการประเพณีจุดลูกหนู

5 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน

รวม

5

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจําป พ.ศ.2563
จัดกิจกรรมวันสงกรานตประจําป
พ.ศ.2564
คาเทียนพรรษา และเครื่อง
สังฆภัณฑ ฯลฯ แกวัดในตําบล
คลองหา จํานวน 3 แหง
ดําเนินการจัดงานประเพณีจุด
ลูกหนูขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองหา
ดําเนินการจัดการฝกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลคลอง
หา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
สถานที่ หนวยงานรับ
ดําเนินการ ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000

ม.1-ม.16

200,000 ม.1-ม.16
20,000 ม.1-ม.16

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

200,000 วัดหัตถสาร
เกษตร

กอง
การศึกษาฯ

40,000 ม.1-ม.16

กอง
การศึกษาฯ

510,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร การสงเสริมเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ

ฝกอบรมประชาชนใหมีความรูทาง
วิชาชีพ ใหมีรายไดเพื่อดํารงชีวิต

30,000

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองหา
กอง
สวัสดิการ
สังคม

2

โครงการฝกอบรม พออยู พอดี แบบ
พอเพียง

เพื่อใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนํามาปรับใชการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืน

30,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

โครงการสงเสริมการพึ่งพาตนเองตาม เพื่อใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต
อยางยั่งยืน

30,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ

30,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

รวม

โครงการ

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ฝกอบรมกลุมอาชีพในตําบลคลองหา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

120,000

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร การสงเสริมเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อฝกอบรมเสริมสรางความรูทาง
ใหเกิดความยั่งยืน
เทคโนโลยีการเกษตร

20,000

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองหา
กอง
สวัสดิการ
สังคม

2

โครงการสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อฝกอบรมสงเสริมความรูทางดาน
เพื่อการผลิต
เทคโนโลยีการเกษตร

20,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

โครงสงเสริมการใชสารอินทรียลดการ เพื่อฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการ
ใชสารเคมีทางการเกษตร
ใชสารอินทรีย

20,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชีวี
ปลอดโรค

20,000

อบต.คลองหา

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ที่

รวม

โครงการ

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อฝกอบรมสงเสริมความรูดาน
เกษตรอินทรีย

งบประมาณ
(บาท)

80,000

สถานที่
ดําเนินการ

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมา
จัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น

2

ศูนยชวยเหลือประชาชน

รวม

2

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จัดการประชุมประชาคมเพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนา
ทองถิ่น ในระดับหมูบานและระดับ
ตําบล

50,000

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 1-16 สํานักปลัดฯ

100,000

หมูที่ 1-16

150,000

สํานักปลัดฯ

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

1

โครงการจัดการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองหา

เพื่อเปนคาดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถิ่น เชน คาพิมพบัตรเลือกตั้ง
คาซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง คาจัดซื้อคูหา
เลือกตั้ง คาอุปกรณ วัสดุตาง ๆ ที่
ใชสําหรับเลือกตั้ง คาจางจัดสถานที่
คาไฟฟาแสงสวางและทําความ
สะอาดหนวยเลือกตั้ง คาอุปกรณ
สองสวางกรณีหนวยเลือกตั้งไมอยู
ในอาคาร ฯลฯ

400,000

ต.คลองหา

2

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใช
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

จัดหาวิทยากรใหความรูเรื่องภัย
ของยาเสพติดในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในตําบล (ป.5)

60,000

โรงเรียน
สํานักปลัดฯ
ประถมศึกษา
4 แหง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สถานที่
ดําเนินการ

3

โครงการรณรงคปองกันและแกไข
สรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการ
ปญหายาเสพติด To be number one ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ชุมชนตําบลคลองหา

4

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

คาใชจายสําหรับการการจัดทํา
เว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองหา

5

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

อบรม สัมมนา ของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน
ประชาชน พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง พนักงานจาง ฯลฯ ของ
อบต.คลองหา

6

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหา

5,000

อบต.คลองหา สํานักปลัดฯ

7

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการและ
อาคารประกอบ

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ที่ดิน
รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซึ่งทํา
ใหที่ดิน สิ่งกอ-สรางมีมูลคา
เพิ่มขึ้น เชน อาคาร ถนนชนิด
ตาง ๆ รั้ว ศาลา รางระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา ฯลฯ

200,000

อบต.คลองหา สํานักปลัดฯ

150,000

5,000

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

100,000

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

8

อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ศป.ปส.อปท)

อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ดําเนินการโครงการ "คลองหลวง
รวมใจแกไขปญหายาเสพติด"

200,000

ศูนยอํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

9

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดปทุมธานี/
สภากาชาดไทย

คาใชจายในการจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชน ประจําป
งบประมาณ 2563

10,000

สํานักงาน
กาชาด
จังหวัด
ปทุมธานี

สํานักปลัดฯ

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และ
จัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายได เชน การจัดทําฐานขอมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง

50,000

กองคลัง

กองคลัง

11 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค

กอสรางโดมอเนกประสงค ตาม
รูปแบบและขอกําหนดขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองหา

รวม

11

2,666,000 อบต.คลองหา สํานักปลัดฯ

3,846,000

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองหา
กอง
การศึกษาฯ
สถานที่
ดําเนินการ

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตตําบลคลองหา

ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ดานถายโอนภารกิจ
ทางการศึกษา ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ
และบุคลากรทางการศึกษา ในเขต
ตําบลคลองหา

20,000

2

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ดําเนินการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตานยาเสพติด

200,000

ม.1-ม.16

กอง
การศึกษาฯ

3

โครงการแขงขันชกมวยไทย เด็ก
เยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด

คาใชจายตามโครงการแขงขันชก
มวยไทย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตานยาเสพติด

100,000

ม.1-ม.16

กอง
การศึกษาฯ

รวม

3

320,000

แบบ ผด. 02

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด.02/1

1 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 1

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 1

124,000

หมูที่ 1

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

2 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 2

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 2

160,000

หมูที่ 2

สํานักปลัดฯ

3 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 3

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 3

134,000

หมูที่ 3

สํานักปลัดฯ

4 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 4

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 4

120,000

หมูที่ 4

สํานักปลัดฯ

5 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 5

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 5

416,000

หมูที่ 5

สํานักปลัดฯ

6 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 6

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 6

82,000

หมูที่ 6

สํานักปลัดฯ

7 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 7

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 7

110,000

หมูที่ 7

สํานักปลัดฯ

ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

168,000

หมูที่ 9

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

9 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 11 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 11

200,000

หมูที่ 11

สํานักปลัดฯ

10 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 14 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 14

100,000

หมูที่ 14

สํานักปลัดฯ

ที่

ครุภัณฑ

8 ระบบเสียงตามสาย หมูที่ 9

รวม

10

รายละเอียดของครุภัณฑ
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมูที่ 9

1,614,000

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

แบบ ผด.02/1

1 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV.) หมูที่ 5

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 5

500,000

หมูที่ 5

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

2 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV.) หมูที่ 6

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 6

380,000

หมูที่ 6

สํานักปลัดฯ

3 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV.) หมูที่ 9

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 9

128,000

หมูที่ 9

สํานักปลัดฯ

4 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV.) หมูที่ 12

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 12

400,000

หมูที่ 12

สํานักปลัดฯ

5 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV.) หมูที่ 15

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 15

200,000

หมูที่ 15

สํานักปลัดฯ

ที่

รวม

ครุภัณฑ

5

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1,608,000

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

1

สายดับเพลิงพรอมขอตอ

สายดับเพลิงพรอมขอตอ จํานวน 8 เสน

80,000

อบต.คลองหา

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ

2

หัวฉีดดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 1 อัน

20,000

อบต.คลองหา

สํานักปลัดฯ

3

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค

รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ชนิด 10 ลอ
ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน

4,500,000

อบต.คลองหา

สํานักปลัดฯ

ที่

รวม

ครุภัณฑ

3

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

4,600,000

ประเภทครุภัณฑการเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ
เครื่องตัดหญาชนิดขอแข็ง

1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง จํานวน 32 ตัว
ราคาและคุณลักษณะตามในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับ ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

304,000

อบต.คลองหา

304,000

แบบ ผด.02/1

พ.ศ. 2564
หนวยงานรับ พ.ศ. 2563
ผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ

