
แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บุกเบกิถนนลูกรัง สายรอยตอ่ ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. - 360,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

บาราโหม-จอืแรตันหยง ขนผลผลติทางการเกษตร  ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 1 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

2 บุกเบกิถนนลูกรัง สายบา้นนาเซ ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 130,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

หมูท่ี่ 1 ขนผลผลติทางการเกษตร   ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

3 บุกเบกิถนนหนิคลุก สายยีเซ็ง ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 230 ม. 232,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

หมูท่ี่ 1 ขนผลผลติทางการเกษตร   ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

4 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สายบา้นแบโอะ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. -  - 1,600,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

หมูท่ี่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

5 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นบาบอดาลอเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม. 165,000       - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

หมูท่ี่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 44 ม. - 93,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายมัสยิดกันดาฮาร์ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 1 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

(ผลผลติของโครงการ)

องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองมานงิ อ าเภอเมือง จังหวัดปตัตานี

ท่ี

         1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสรมิสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

    1.  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 62



เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม. - 2,400,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

พร้อมครูะบายน้ า สายกันดาฮาร์ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 1 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

8 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน คสล. เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ - - 771,000     - 300,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายกันดาฮาร์ หมูท่ี่ 1 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

9 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สายริมคลอง   เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 2,400 ม. - 1,762,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

หมูท่ี่ ๑ - ๒ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

10 บุกเบกิถนนลูกรัง สายนาแม-บาโระ ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 3 ม. ยาว 1,200 ม. - 1,200,000   - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

หมูท่ี่ 2 ขนผลผลติทางการเกษตร ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

11 บุกเบกิถนนลูกรัง ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 2,500 ม. - 1,308,000   - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายริมคลองจอืแรลูกา-ตาเนาะบาตู ขนผลผลติทางการเกษตร   ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 2-4 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

12 บุกเบกิถนนลูกรัง ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 3 ม. ยาว 300 ม. - - - 270,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายริมคลอง-คลองเปาะโม หมูท่ี่ 2 ขนผลผลติทางการเกษตร ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

13 บุกเบกิถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 700 ม. 473,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายจอืแรลูกา-ตะโละ๊ หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

14 บุกเบกิถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 700 ม. 637,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายปอเนาะจอืแรลูกา หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

15 กอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายหนา้ อบต.-หลังปอเนาะ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 2 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 63



เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 612 ม. - 1,373,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายหลังปอเนาะ-เฮงรายอ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 2 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

17 กอ่สร้างถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 2,800 ม. 8,453,000   - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายจอืแรลูกา หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา รายละเอยีดตามแบบ ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

และเพือ่ปรับปรุงใหม้คีวามสะดวกประมาณการที่ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

18 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน คสล. เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ 530,000 500,000      - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายหลังมัสยิด หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

19 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน คสล. เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ - - 520,000      - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายหลังมัสยิด หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

20 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน คสล. เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ 250,000 - - 150,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายนาแม - ในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

21 เสริมผิวแอสฟลัทต์กิคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 712 ม. - - 1,638,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายอาคาร ชรบ.-บา้นหะยีอารง สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.05 ม. ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 2 และเพือ่ปรับปรุงใหด้ขีึ้น รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

22 บุกเบกิถนนลูกรัง สายกาแนกูดอ-บาโระประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม. - 453,000      - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

หมูท่ี่ 3 ขนผลผลติทางการเกษตร   ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

23 บุกเบกิถนนลูกรัง สายอาแมยี ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 600 ม. 500,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

หมูท่ี่ 3 ขนผลผลติทางการเกษตร ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

24 บุกเบกิถนนพร้อมลงหนิคลุก ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 75 ม. - 96,000         - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายบา้นตะเยาะกา ขนผลผลติทางการเกษตร   ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 3 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 64



เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,160 ม. - - 2,933,000   - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

บา้นกาแนกูดอ-สะพานตะโละ สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 3 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

26 บุกเบกิถนนลูกรัง ประชาชนไดส้ัญจรไปมาและ กวา้ง 4 ม. ยาว 700 ม. - 700,000      - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายหวัสะพานเปาะแนแร-แปนัง ขนผลผลติทางการเกษตร ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 3 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

27 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 2 ม. ยาว 230 ม. - 161,000       - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายตะโละ๊-บา้นบาบอ หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

28 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 85 ม. 203,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายตาเนาะคอเมาะ หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

29 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 800 ม. 550,000      - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายตาเนาะคอเมาะ-ตันหยงลมิอ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 3 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

30 กอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 250 ม. - - 525,600      - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายตาเนาะฆอเมาะ-ตันหยงลมิอ สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 3 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

31 กอ่สร้างถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 2,400 ม. 7,309,000   - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายปากาฮีเล หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา รายละเอยีดตามแบบ ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

และเพือ่ปรับปรุงใหม้คีวามสะดวกประมาณการที่ก าหนด รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

32 เสริมผิวแอสฟลัทต์กิคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,200 ม. - - 2,649,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา และ กองช่าง

สายบา้นแบมะภารโรง-ตะโละ สะดวกในการสัญจรไปมา หนา 0.05 ม. ที่มกีารคมนาคมสะดวก ผลติผลทางการเกษตร

หมูท่ี่ 3 และเพือ่ปรับปรุงใหด้ขีึ้น รวดเร็วเพิม่มากขึ้น ไดรั้บความสะดวกขึ้น

33 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน คสล. เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ 75,000 - 50,000         - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายกาแนกูดอ หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)
ท่ี โครงการ
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34 กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ กวา้ง 3 ม. ยาว 8 ม. 360,000       - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

กาแนกูดอ หมูท่ี่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ตามแบบแปลนที่ก าหนด ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

35 กอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ กวา้ง 4 ม. ยาว 450 ม. 630,000       - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

สายหลังมัสยิด-กูโบร์ หมูท่ี่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

36 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ - - 1,449,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

แบบบาดาล บา้นตาเนาะบาตู ครอบคลุมทุกอย่างทั่วถงึ อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

หมูท่ี่ 4 สะดวกมากขึ้น

37 ซอ่มแซมถนน คสล. ภายในหมูบา้น เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ ถนนที่ไดรั้บความ 200,000 - 100,000       - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

หมูท่ี่ 4 สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

38 ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนนคอนกรีต เพือ่ซอ่มแซมและเพิม่ความ กวา้ง 4 ม. ยาว 290 ม. - 623,000      - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การสัญจรไป-มา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายอาเนาะบาตู-ในบา้น สะดวกในการสัญจรไปมา เสยีหาย ที่มกีารคมนาคมสะดวก ไดรั้บความสะดวกขึ้น

หมูท่ี่ 4 รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

39 กอ่สร้างครูะบายน้ า คสล. เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและระบายน้ ากวา้ง 0.80 ม.  - 1,400,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

สายกันดาฮาร์ หมูท่ี่ 1 ยาว 1,000  ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่ม

สะดวกมากขึ้น

40 กอ่สร้างครูะบายน้ าและเสริม เพือ่ระบายน้ าและยกระดับ กวา้ง 0.5 ม. ยาว 72 ม.  - 493,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

ผิวถนน คสล. สายกันดาฮาร์ พื้นถนนปอ้งกันน้ าทว่ม กวา้ง 4 ม. ยาว 87 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ และสัญจรสะดวก

หมูท่ี่ 1 สะดวกมากขึ้น

41 กอ่สร้างครูะบายน้ า คสล. เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและระบายน้ ากวา้ง 0.80 ม.  - - - 980,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

สายขา้งที่ท าการ อบต. ยาว 700 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่ม

สะดวกมากขึ้น

42 กอ่สร้างครูะบายน้ า คสล. เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและระบายน้ ากวา้ง 0.80 ม.  - - 145,000      - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

หนา้โรงเรียนสระมาลา ยาว 35 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่ม

สะดวกมากขึ้น

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ)
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43 วา่งทอ่และถมดนิปดิร่องน้ า เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและระบายน้ ากวา้ง 4 ม.  - 889,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

หมูท่ี่ 1 ยาว 110 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่ม

สะดวกมากขึ้น

44 วางทอ่ระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 1-4 เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและ จ านวน 4 จุด 254,000 300,000 300,000 300,000 250,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

ระบายน้ าเสยี ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่ม

สะดวกมากขึ้น

45 ขุดลอกครูะบายน้ า หมูท่ี่ 1-4 เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่มและ กวา้ง 60 x 60 ซม. - 200,000 - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

ปอ้งกันการอุดตัน จ านวน 4 จุด ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่มแกป่ระชาชน

 สะดวกมากขึ้น

46 ขุดบอ่น้ าตื้น  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพือ่การ จ านวน 4 จุด 142,000 - 142,000 - 142,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดม้นี้ าใช้ใน กองช่าง

หมูท่ี่ 1-4 เกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การเกษตร

สะดวกมากขึ้น

47 ขุดลอกแหลง่น้ าเพือ่การเกษตร ภายในต าบลเพือ่ใช้น้ าในการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - 800,000 - 800,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้

สะดวกมากขึ้น

48 ขุดลอกค/ูคลอง ภายในต าบล เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม หมูท่ี่ 1-4  - 1,000,000 - 1,000,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ปอ้งกันอุทกภัย กองช่าง

และระบายน้ าสิ่งปฏกิูล ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ น้ าทว่มแกป่ระชาชน

สะดวกมากขึ้น

49 เจาะบอ่บาดาล  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพือ่การ จ านวน 2 จุด 500,000 -  - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดม้นี้ าใช้ใน กองช่าง

หมูท่ี่ 1 จอืแรตันหยง เกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การเกษตร

หมูท่ี่ 2 จอืแรลูกา สะดวกมากขึ้น

50 เจาะบอ่บาดาล  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพือ่การ จ านวน 1 จุด - - 285,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดม้นี้ าใช้ใน กองช่าง

หมูท่ี่ 3 บา้นโตะ๊แดแฮ เกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การเกษตร

สะดวกมากขึ้น

51 กอ่สร้างประตูน้ ากัน้น้ าเคม็  เพือ่ปอ้งกันน้ าเคม็เขา้พื้นที่นา กวา้ง 1 ม. ยาว 6 เมตร 400,000 - - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การท านาไดผ้ลผลติ กองช่าง

ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ มากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ)
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52 กันตลิ่งพงั แนวริมคลอง หมูท่ี่ 1-4 เพือ่ปอ้งกันตลิ่งพงั ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 700,000 - 700,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน แมน่้ าล าคลองมนี้ าไหล กองช่าง

ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ตลอดปี

สะดวกมากขึ้น

53 ขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 2-4 เพือ่ใช้น้ าในการเกษตร กวา้ง 8-10 ม. 2,738,000 - 2,738,000 - 1,200,000   ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

และเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 2,700 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้ และปอ้งกัน

ลกึ 3 ม. สะดวกมากขึ้น น้ าทว่ม

54 ขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 3 เพือ่ใช้น้ าในการเกษตร กวา้ง 8-10 ม. 300,000 - 300,000 - 300,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

และเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 700 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้ และปอ้งกัน

ลกึ 2 ม. สะดวกมากขึ้น น้ าทว่ม

55 ขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 3 เพือ่ใช้น้ าในการเกษตร กวา้ง 12 ม. ยาว 800 ม. 387,000 - - 350,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

และเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้ และปอ้งกัน

สะดวกมากขึ้น น้ าทว่ม

56 ขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 4 เพือ่ใช้น้ าในการเกษตร กวา้ง 8-10 ม. - 380,000 - 380,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

และเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 700 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้ และปอ้งกัน

ลกึ 2 ม. สะดวกมากขึ้น น้ าทว่ม

57 ขุดลอกคลอง หมูท่ี่ 4 เพือ่ใช้น้ าในการเกษตร กวา้ง 8-10 ม. - - 574,000 - 574,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน เพือ่ช่วยใหป้ระชาชน กองช่าง

และเพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 1,200 ม. ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดม้นี้ าใช้ และปอ้งกัน

ลกึ 2 ม. สะดวกมากขึ้น น้ าทว่ม

58 ถมดนิปอ้งกันน้ าเคม็ เพือ่ปอ้งกันน้ าเคม็เขา้พื้นที่นา กวา้ง 1 ม. ยาว 6 เมตร 150,000 - - 150,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน การท านาไดผ้ลผลติ กองช่าง

ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ มากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

59 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ - 3,500,000 - 3,500,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

ครอบคลุมทุกหมูบ่า้น อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

สะดวกมากขึ้น

60 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ - - 1,449,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

แบบขนาดใหญ ่บา้นตาเนาะบาตู ครอบคลุมทุกอย่างทั่วถงึ อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

หมูท่ี่ 4 สะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
(ผลผลติของโครงการ)
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เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ตดิตัง้ไฟสาธารณะ ภายในต าบล สะดวกในการเดนิทาง-สัญจร จ านวน 7 จุด 1,835,554 - 740,000  - 740,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน มคีวามปลอดภัยและ กองช่าง

และปอ้งกันเหตุร้าย อบต.คลองมานงิ  ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ สะดวกในการเดนิทาง

สะดวกมากขึ้น

62 ขยายเขตทอ่เมนน้ าประปา ทัง้ระบบ เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ 500,000 - 500,000  - 300,000      ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

หมูที่ ๑-๔ มนี้ าไหลเร็วขึ้น อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

สะดวกมากขึ้น

63 ปรับปรุงทอ่เมนประปา เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ 300,000      300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

หมูท่ี่ 1-2 มนี้ าไหลเร็วขึ้น/สะอาดขึ้น อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

สะดวกมากขึ้น

64 เจาะบอ่บาดาล บา้นกาแนกูดอ  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าเพือ่การ จ านวน 1 จุด 500,000 240,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดม้นี้ าใช้ใน กองช่าง

หมูท่ี่ 3 เกษตรและอุปโภคบริโภค ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การเกษตร

สะดวกมากขึ้น

65 เปลี่ยนถังกรองประปา เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค 500,000      - -  - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

หมูท่ี่ 3 สระมาลา มนี้ าไหลเร็วขึ้น/สะอาดขึ้น ขนาด 1 ม. สูง 1.50 ม. (250,000)     ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

หมูท่ี่ 3 ตันหยงลมิอ ขนาด 1 ม. สูง 1.50 ม. (250,000)     สะดวกมากขึ้น

66 ปรับปรุงระบบประปา บา้นกาแนกูดอ เพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ 450,000 39,500 - - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

(เปลี่ยนสารกรองน้ า) ครอบคลุมทุกหมูบ่า้น อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

หมูท่ี่ 3 สะดวกมากขึ้น

67 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ภายในต าบลเพือ่ใหบ้ริการสาธารณูปโภค ตามโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดใ้ช้น้ าใน กองช่าง

ครอบคลุมทุกหมูบ่า้น อบต.คลองมานงิ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ การอุปโภคบริโภค

สะดวกมากขึ้น

68 ขยายเขตไฟฟา้ ภายในต าบล เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ใช้ ตามโครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ประชาชนไดม้ไีฟฟา้ กองช่าง

ทุกหลังคาเรือน อบต.คลองมานงิ  ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ใช้ทุกลังคาเรือน

สะดวกมากขึ้น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอ่มแซมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหไ้ฟฟา้สาธารณะ ตามโครงการ อบต. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละหรือจ านวนประชาชน ไฟฟา้สาธารณะใช้งาน กองช่าง

ภายในต าบล ใช้งานไดเ้ป็นปกติ ที่ใช้ประโยชนไ์ดรั้บความ ไดเ้ป็นปกตทิุกจุด

สะดวกมากขึ้น

2 โครงการจัดท าซุม้ทางเขา้ในต าบล เพือ่แสดงแนวอาณาเขต สูง 5 ม. กวา้ง 8 ม. 120,000 - 120,000      - - ร้อยละของประชาชน เพือ่จัดระเบยีบชุมชน กองช่าง

ต าบลและจัดระบบผังเมืองที่ดี ที่มกีารใช้ประโยชย์เกดิ มคีวามนา่อยู่ย่ิงขึ้น

ความสะดวกมากขึ้น

3 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก หมูท่ี่ 1-4  - 120,000 - - - ร้อยละของประชาชน ชุมชนมพีื้นที่ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ประจ าหมูบ่า้น และเป็นใช้ประโยชนใ์นชุมชน ต าบลคลองมานงิ ที่มกีารใช้ประโยชย์เกดิ ร่วมกันในชุมชน

ความสะดวกมากขึ้น

4 กอ่สร้างหอ้งน้ าศูนย์จริยธรรม เพือ่ใหเ้กดิความสะดวก หมูท่ี่ 1-4  - 500,000 - - - ร้อยละของประชาชน ชุมชนมพีื้นที่ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ภายในหมูบ่า้น และเป็นใช้ประโยชนใ์นชุมชน ต าบลคลองมานงิ ที่มกีารใช้ประโยชย์เกดิ รวมกันในชุมชน

ความสะดวกมากขึ้น

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสรมิสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

    1.  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน

         1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

เปา้หมาย ผลท่ีคาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด จะไดร้ับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างร้ัวบริเวณศูนย์พฒันา เพือ่เป็นแนวแสดงอาณา ตามแบบแปลนที่ อบต. - - - 850,000      - ร้อยละหรือจ านวนประชาชน มอีาณาเขตและมคีวาม กองการศกึษา

เด็กเล็ก เขตที่ท าการอบต. ก าหนด ที่มาใช้บริการไดรั้บความ สะดวกในดูแลรักษาความ

สะดวกมากขึ้น ปลอดภัย

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสรมิสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ

    1.  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน

         1.3  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)
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