
 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

***************************** 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น
เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้
ป ร ะ ช า ช น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น มี ส่ ว น ร่ ว ม ด้ ว ย  ป ร ะ ก อ บ กั บ ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.คลองใหม่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
อบต.คลองใหม ่ดังนี้  

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ     ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ                         
ไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อ ยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและภายใน               
เดือนตุลาคมของทุกปี 

     

ซึ่งในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองใหม่  ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ในรอบปีงบประมาณ                    

พ.ศ.256๑ ครั้งที่  2  รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕6๑ ถึง กันยายน              

พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

"เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใสใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
ต าบลคลองใหม่" 
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ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

    1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
    3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา  
    4) การพัฒนาสังคมและความสั่นคงของชีวิต  
    5) เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสสู่ชุมชน  
    6) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
    7) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  
    8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศร.ษฐกิจพอพียง  
    10) สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน  
    11) พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.คลองใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
    การพัฒนาด้านสังคม 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        2. แผนงานการศึกษา 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5. แผนงานสังคมสังเคราะห์ 
        6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
    การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. แผนงานการศึกษา 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานการเกษตร 
 
    การบริหารจัดการที่ดี 
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        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน 
    อบต.คลองใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
    อบต.คลองใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่  31   ตุลาคม   2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไว้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

136 206,643,000.00 174 284,434,000.00 170 272,044,000.00 169 274,974,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 150,000.00 8 270,000.00 8 270,000.00 8 270,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 42 28,374,800.00 50 17,170,000.00 49 17,120,000.00 49 17,120,000.00 

การพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 5,472,800.00 15 4,694,000.00 15 4,694,000.00 15 4,694,000.00 

พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 6,120,000.00 8 730,000.00 8 730,000.00 8 730,000.00 

การบริหารจัดการที่ด ี 30 10,157,000.00 38 11,624,200.00 36 10,839,200.00 35 10,834,200.00 

รวม 239 256,917,600.00 293 318,922,200.00 286 305,697,200.00 284 308,622,200.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1๙ 

กันยายน  25๖๐   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ   

บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 12 5,763,700 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 18 5,718,800 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 1,649,206 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว 9 5,220,500 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 2 115,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 2 138,000 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมืองการบรหิาร 10 1,687,000 

รวม 67 20,292,206 

 

ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า 
คสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก ตรงข้ามซอยมา
เจริญ (เอ ห้องเช่า) ม. 
1 

 470,000.00 เพ่ือการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง ยาว 
200 เมตร 

2. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักบ้านนาย
สายัณห์ บุญน า ถึงบ้าน
นายอนันต์ บุตรน้ า
เพชร ม. 2 

 670,000.00 เพ่ือให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 220 
ม. 

3. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร
ไหล่ทางถนนสาย
กลางบ้านลุงเที่ยง ทอง
พรรณ พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า 0.60 ม. 
ตลอดเส้น หมู่ 2 ต าบล
คลองใหม่ 
 

 480,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
ขนส่งสินค้า 

กว้าง 8 ม ยาว 
1000 เมตร 
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ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

4. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าโรงเรียนบ้าน
ดอนทอง ? บ้านนาย
ประทุม กลิ่นถนอม หมู่
ที่ 4 

 500,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 ม.  

5. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าศูนย์เด็กเล็กม. 
5 

 470,000.00 เพ่ือความสวยงาน
น่ามอง 

บริเวณหน้า
ศูนย์ฯ 

6. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ม. 5 

 500,000.00 เพ่ือป้องกันปัญหา
การพังทลายของ
ดิน 

ยาว 50 เมตร 

7. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.วางท่อระบายน้ าค
สล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบ้าน พตอ.
อดุลย์ สมัครวงษ์ ม. 6 

 4,120,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

8. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.พร้อมฝังท่อระบาย
น้ า Ø 0.60 ม. บ้าน
นายนิรันดร์ แตงพ่ึงผล 
ม. 6  

 415,000.00 เพ่ือความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 
ม.  

9. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายสะพาน
บ้านนายเที่ยง ทอง
พรรณ พร้อมท่อระบาย
น้ า คสล. 1.00 ม. ม. 1 
 

เงินสะสม 500,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3 ม. 
เขื่อนกันดิน 30 
ม.  
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10. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินใหม่ บ้านนายพงษ์
พันธ์ (น้อย) คุ้มบุ้งค้า 
ม. 5 
 
 

เงินสะสม 332,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ระยะทาง 190
ม. ความลึก 2 
เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร
กว้าง 3.5 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

11. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร
พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
คสล. ø1.00 ม. บริเวณ
ครัวอุ้มดาว หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 180,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 35 เมตร 

12. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการการจัดซื้อ
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
แบบ LED บริเวรถนน
สายกลาง หมู่ที่ 3,4 
ต าบลคลองใหม่ 

เงินสะสม 480,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

จ านวน โคม 40 
โคม 

13. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าคสล. Ø 0.60 
ม. พร้อมบ่อพัก สาย
บ้านนายสังวาลย์ จันทร์
ท่ามอญ หมู่ที่ 6  

เงินสะสม 1,160,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3 ม.ยาว 
278 ม. 

14. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินใหม่ต่อจาก
สายบ้าานนายศุภชัย 
สายยืนยง ม. 5 

 360,000.00 เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 ม. ยาว 
180 ม. 

15. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตรี
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีกลุ่มสตรี 

 60,000.00 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
ของการ
โครงการ 
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16. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยกภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบล
คลองใหม่ 

 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจการ
ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

17. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลคลอง
ใหม่ 

 40,000.00 เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

18. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรได้เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมให้
ความรู้และ
ปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

19. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การแข่งขัน
กีฬาในระดับต่างๆ
ภายในหมู่บ้านและ
ต าบลคลองใหม่ 

 40,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

1. จัดการ
แข่งขันกีฬา
เชื่อมความ
สามัคคี2. 
จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

20. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 5,000.00 เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

สานสัมพันธ์เด็ก
ก่อนวัยเรียน
ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

21. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

 10,000.00 เพ่ือให้นักเรียน 
เยาวชน ได้ร่วม
กิจกรรม เปิด
โอกาสให้แสดง
ความสามารถ 
ความคิดเห็น  

จัดหาอุปกรณ์
การเรียน เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม ตาม
โครงการ  
 
 
 



 

~ ๘ ~ 

 
ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

22. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนภายใน รร.
ต าบลคลองใหม่ 

 40,000.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ 

จัดโครงการเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 1 
โครงการ 

23. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มเยาวชนต าบล
คลองใหม่ 

 20,000.00 เพ่ือให้เยาวชนมี
การใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้กับ
เยาวชนต าบล
คลองใหม่ 

24. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุม โรค
ไข้เลือดออกต าบลคลอง
ใหม่ 

 110,000.00 เพ่ือการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
ให้บริการพ่นหมอก
ควัน/แจก
ทรายอะเบท 

รณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อพ้ืนที่
ต าบลคลองใหม่ 

25. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
เขต อบต.คลองใหม่  

 250,000.00 เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 

อุดหนุนระบบ 
สปสช. ของ
ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

26. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า/ แมว  

 90,000.00 เพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัข/แมวที่จร
จัดไม่มีเจ้าของ
ในพ้ืนที่ต าบล
คลองใหม่ 

27. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 15,000.00 เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
สถานศึกษา 

รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

28. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ 

 30,000.00 เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ใน
พ้ืนที่กลุ่มเด็ก,
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไป 
กลุ่มเสี่ยง วัยรุ่น 
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29. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน 

 120,000.00 เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการ
กลุ่มผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
(กลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบล) 

30. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  

 9,692,400.00 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
ตามนโยบายรัฐบาล
ต้องการสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลคลองใหม่ 

31. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ  

 2,016,000.00 เพ่ือสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้คนพิการ 

คนพิการใน
ต าบลคลองใหม่ 

32. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยัง 

 18,000.00 เพ่ือสร้าง
หลักประกันรายได้
ให้ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลคลองใหม่ 

33. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

 20,000.00 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ผู้
ด้อย โอกาสให้มี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
สมรรถภาพคน
พิการ,ผู้สูงอายุ 

34. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้สูง
วัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พ่ึง 

 30,000.00 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ในชุมชน 

เด็ก คนชรา ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ 

35. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอุบัติภัย/
หรือภัยธรรมชาติแก่
ประชาชนต าบลคลอง
ใหม่  

 25,000.00 ประชาชน เยาวชน
ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันภัย 

ประชาชน 
เยาวชนในพื้นท่ี
และต าบล
ใกล้เคียง 
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36. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ประจ าปี 

 20,000.00 เพ่ือซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อปพร. 
ประชาชน ผู้น า
ชุมชน ต าบล
คลองใหม่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

37. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรม /
ทบทวน อปพร. ต าบล
คลองใหม่ 

 150,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอป
พร. 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้า
ในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

38. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
ของผู้สูงอายุ ต. 

 80,000.00 เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุสุขภาพ
แข็งแรง 

39. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์ลด
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

รณรงค์อุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่ 
อบต 

40. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ต้านภัยมะเร็ง
เต้านมประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่หมู่ที่ 
1-6 

41. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กนักเรียนต าบลคลอง
ใหม่ 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

18,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
แก่เยาวชน ป 5-ป6  

เยาวชน รร.
ต าบลคอลงใหม่
หมุ่ที่ 1-6 

42. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยและเด็กของ
ประชาชนต าบลคลอง
ใหม่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

84,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการของ
ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่หมู่ที่ 
1-6 
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43. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

19,800.00 เพ่ือฉีดวัคซีนสุนัข
และแมว 

การฉีดวัคซีน
สุนัขหมู่ท่ี ๑-๖ 

44. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจิตอาสา"เรา
ท าความดีด้วยหัวใจ" 

 16,000.00 เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ถนนสาธารณะ 

45. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของอบต.
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

 1,696,000.00 เพ่ือให้เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่เพียงพอ
ต่อร่างกาย 

อุดหนุนโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 แห่ง 
เป็นค่าอาหาร
กลางวัน 

46. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบส าหรับ
ค่าอาหารเสริม (นม) 

 1,000,257.00 เพ่ือให้เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1
แห่งและ
นักเรียน 3 แห่ง 

47. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการ
อบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียน 

 50,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้น าหลักธรรมของ
พระพุทธ ศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต  

นักเรียน รร.ใน
พ้ืนที่ ต าบล
คลองใหม่ 

48. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 646,800.00 เพ่ือสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์ฯ 

จัดจ้างอาหาร
กลางวัน อาหาร
ส าเร็จแก่ศูนย์
เด็กฯ 

49. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

 15,000.00 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
สืบสานและ
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ฝึกอบรม จัด
กิจกรรมและ
เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
อนุรักษ์
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ศิลปวัฒนธรรม  
50. การพัฒนา

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีมีส่วน
ร่วมสืบสาน
ประเพณี  

สนับสนุนการจัด
งานประเพณี
สงกรานต์  

51. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา  

 2,500.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
สนใจและมีส่วนร่วม
ในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

52. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

 10,000.00 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

53. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธีงาน
วันส าคัญทางราชการ  

 305,000.00 ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในงานรัฐพิธี
ต่างๆ เพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และสร้างความ
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น งาน
วันปิยมหาราช 
ฯลฯ 

54. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
สถานศึกษาต าบลคลอง
ใหม่ด้านการศึกษา 

 324,000.00 เพ่ือจ้างบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
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55. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบริมราชานีนาถ 

 50,000.00 ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในงาน 12 
สิงหามหาราชินีเพื่อ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาน
บันพระมหากษัตริย์
และสร้างความ
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและ
ความสามัคคี
ร่วมกัน 

56. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการปูพื้นยางพารา
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 
 

เงินสะสม 777,600.00 เพ่ือสนับสนุน
นันทนาการของเด็ก
นักเรียน 

เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต.คลองใหม่ 

57. การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการตดตั้งกั้นห้อง
เรียนกระจกอลูมิเนียม
พร้อมประตูบานเลื่อน 
 

 60,000.00 เพ่ือกั้นห้องกระจก
ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล้กต าบลคลองใหม่ 

กั้นห้องกระจก1 
ด้านพร้อมประตู
บานเลื่อน 

58. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

 20,000.00 ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักและร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม,
จัดท าสื่อต่างๆ 
เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

59. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 
 
 

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ(รีไซเคิล)เพ่ือ
ลดปริมาณขยะปัญหา
สิ่งแวดล้อม(ต่อยอด) 

 20,000.00 เพ่ือสร้างความ
ปรองดองและ
สามัคคีชุมชน
เข้มแข็ง 

ม. 1 ? ม. 6 ต. 
คลองใหม่ 
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60. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

โครงการBig cleaning 
day  

 42,000.00 เพ่ือท าความสะอาด
สถานที่ด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ท าความสะอาด
สถานที่
สาธารณะต่างๆ
โดยการร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

61. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ แหล่งน้ า คูคลอง 
ถนนสาธารณะ  

 20,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
แหล่งน้ า คู 
คลอง ที่
สาธารณะ
ประโยชน์ และ
ตามเส้นทาง
ต่างๆ เช่น การ
ปลูกต้นไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
หมู่ที่ 1-6  

62. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ พร้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 

 25,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ต าบลคลอง
ใหม่ 

63. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของ อบต. 
(เงินโบนัส) 

 900,000.00 เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับ
พนักงาน 

จ่ายเป็นเงิน
โบนัสประจ าปี 



 

~ ๑๕ ~ 

 
ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

64. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการค่าจ้างที่
ปรึกษา หรือการวิจัย
เชิงส ารวจ  

 20,000.00 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จัดหา
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นให้กับที่
ปรึกษา 

65. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการ 5 ส. ภายใน 
อบต.คลองใหม่ 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ความเป็นระบบ
เรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงาน 

66. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. เลขานุการนายก 
อบต. ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 200,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน และ
น าความรู้มาเพ่ือใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม 
สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร 
ฯลฯข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง 

67. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

 150,000.00 ใช้จ่ายตามโครงการ
เลือกตั้งสมาชิก 
ผู้บริหาร 

การใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิก 
ผู้บริหาร 

68. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม อาคาร
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ต าบลคลองคลองใหม่ 

 500,000.00 เพ่ือปรับปรุง
สถานที่ทางราชการ
ให้สามารถใช้งานได้
เกิดประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้อง
ประชุมปรับปรุง
สถานที่ อาคาร
ติดตั้งเพ่ือให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

69. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของภาครัฐ 

 25,000.00 เพ่ือให้ความรู้กับ
พนักงาน ผู้บริหาร 
อบต. 

เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 
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70. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานพนักงาน
ปฏิบัติงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

 78,000.00 เพ่ือจัดจ้างแรงงาน
พัฒนางานจัดเก็บ
รายได้ 

การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ 

71. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่
ต้องหาคดีอาญา,ค่าเบี้ย
เลี้ยงพยานหรือ
ผู้ต้องหา,ค่าของขวัญ
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในการจัด
กิจกรรมต่างๆฯลฯ 

 20,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
พนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญา,ค่าเบี้ย
เลี้ยงพยานหรือ
ผู้ต้องหา,ค่า
ของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆฯลฯ 

สามารถ
ช่วยเหลือ
พนักงานหรือ
ลูกจ้างต้องหา
คดีอาญา 

72. การบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ 

 265,000.00 เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆใน 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่า
บริหารการ
ปฏิบัติงาน
ภายใน
ส านักงาน 

73. การบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าปรับปรุงWebsite
และค่าเช่าพ้ืนที่Saver
และDomand Name 
(รายปี) ของ Webssite 
อบต.คลองใหม่ 

 10,000.00 เพ่ือจัดจ้างปรับปรุง 
เว็บไซด์ อบต. 
คลองใหม่ 

เพ่ือรองรับการ
บริการ
ประชาชน 
ข้อมูลข่าวสาร 

74. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการประชาคมและ
ทบทวนแผนชุมชนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 20,000.00 เพ่ือชี้แจงให้เข้าใจ
การจัดท าแผนและ
รับทราบปัญหา
ความต้องการ 

จัดประชุม
ประชาคมใน
พ้ืนที่ต าบลคลอง
ใหม่ 

75. การบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง

 22,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนระดับ
อ าเภอสามพราน 

อุดหนุน อปท.  



 

~ ๑๗ ~ 

 
ล าดับ 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหลง่ที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

76. การบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 190,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง 

77. การบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินส ารองจ่าย  300,868.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายฉุกเฉิน
กรณีเกิดภัย 

ประชาชนที่
ได้รับภัยพิบัติ 

78. การบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 369,335.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
บ าเหน็จข้าราชการ
ท้องถิ่น 

ความมั่นคงหลัง
เกษียณ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

           อบต.คลองใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ จ านวนเงิน 25,778,460 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 51 โครงการ จ านวนเงิน 20,467,692 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหน้ี

ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 8,858,500.00 8 4,166,356.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 58,407.00 4 58,407.00 
การพัฒนาด้านสังคม 15 11,726,037.70 15 11,725,237.70 
การพัฒนาการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 4,002,154.08 12 3,863,330.34 

พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 17,280.00 2 17,280.00 



 

~ ๑๘ ~ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหน้ี

ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

การบริหารจัดการท่ีดี 11 1,116,081.00 10 637,081.00 

รวม 55 25,778,459.78 51 20,467,692.04 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/           

ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก ตรงข้ามซอยมา
เจริญ (เอ ห้องเช่า) ม. 1 

 470,000.00 435,000.00 6/2561 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อ
พักบ้านนายสายัณห์ บุญ
น า ถึงบ้านนายอนันต์ บุตร
น้ าเพชร ม. 2 

 670,000.00 667,000.00 11/2561 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร
ไหล่ทางถนนสาย
กลางบ้านลุงเที่ยง ทอง
พรรณ พร้อมฝังท่อระบาย
น้ า 0.60 ม. ตลอดเส้น หมู่ 
2 ต าบลคลองใหม่ 

 480,000.00 479,000.00 3/2561 

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าโรงเรียนบ้านดอน
ทอง  บ้านนายประทุม 
กลิ่นถนอม หมู่ที่ 4 
 

 500,000.00 469,000.00 5/2561 



 

~ ๑๙ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.วางท่อระบายน้ าค
สล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อ
พัก สายบ้าน พตอ.อดุลย์ 
สมัครวงษ์ ม. 6 

 4,120,000.00 3,812,000.00 19/2561 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายสะพานบ้าน
นายเที่ยง ทองพรรณ 
พร้อมท่อระบายน้ า คสล. 
1.00 ม. ม. 1 

เงินสะสม 500,000.00 498,500.00 9/2561 

7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ใหม่ บ้านนายพงษ์พันธ์ 
(น้อย) คุ้มบุ้งค้า ม. 5 

เงินสะสม 332,000.00 330,500.00 12/2561 

8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร
พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
คสล. ø1.00 ม. บริเวณ
ครัวอุ้มดาว หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 180,000.00 178,500.00 10/2561 

9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบ LED 
บริเวรถนนสายกลาง หมู่ที่ 
3,4 ต าบลคลองใหม่ 
 

เงินสะสม 480,000.00 473,500.00 79/2561 

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมฝังท่อระบาย
น้ าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบ้านนาย
สังวาลย์ จันทร์ท่ามอญ 
หมู่ที่ 6  

เงินสะสม 1,160,000.00 1,157,000.00 8/2561 

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ใหม่ต่อจากสายบ้านนาย
ศุภชัย สายยืนยง ม. 5 
 

 360,000.00 358,500.00 16/2561 



 

~ ๒๐ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

12. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าสตรีคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีกลุ่มสตรี 

 60,000.00 3,600.00 ฎ560/2561 

       357.00 79/2561 
       5,000.00 80/2561 
       4,650.00 58/2561 
13. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลคลอง
ใหม่ 

 20,000.00 3,000.00 ฎ570/2561 

      306.00 105/2561 

      3,000.00 106/2561 

      7,025.00 83/2561 
14. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลคลองใหม่ 

 40,000.00 3,600.00 ฎ277/2561 

     2,832.00 27/2561 
     306.00 42/2561 

15. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
การเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 30,000.00 7,200.00 672/2561 

      306.00 102/2561 

      7,025.00 82/2561 

      5,200.00 103/2561 

      3,500.00 104/2561 
16. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 5,000.00 756.00 47/2561 

     3,000.00 48/2561 
17. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนภายใน 

 40,000.00 14,400.00 ฎ379/2561 



 

~ ๒๑ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

รร.ต าบลคลองใหม่ 
     10,400.00 57/2561 
 

 

   450.00 55/2561 
  

 

  3,500.00 56/2561 

18. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุม โรค
ไข้เลือดออกต าบลคลอง
ใหม่ 

 110,000.00 1,716.00 71/2561 

      76,500.00 51/2561 

      1,000.00 52/2561 

      20,048.70 53/2561 

      9,000.00 72/2561 
19. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เขต 
อบต.คลองใหม่  

 250,000.00 250,000.00 ฎ241/2561 

20. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า/ แมว  

 90,000.00 51,900.00 45/2561 

     450.00 65/2561 
     3,000.00 66/2561 

21. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

 15,000.00 1,440.00 8/2561 

      585.00 24/2561 
      5,000.00 25/2561 

22. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 

 30,000.00 3,600.00 ฎ603/2561 

      405.00 88/2561 

      4,500.00 89/2561 

      2,160.00 62/2561 

23. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและ

 120,000.00 12,900.00 622/2561 



 

~ ๒๒ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

ศึกษาดูงาน 
      1,500.00 65/2561 
      19,000.00 4/2561 
      363.00 94/2561 
24. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

 9,692,400.00 525,200.00 ฎ7/2561 

     271,100.00 ฎ9/2561 
     514,500.00 ฎ34/2561 
     279,000.00 ฎ36/2561 
     507,900.00 ฎ85/2561 
     283,000.00 ฎ87/2561 
     507,100.00 ฎ145/2561 
     280,600.00 ฎ147/2561 
     504,800.00 ฎ206/2561 
     280,600.00 ฎ208/2561 
     500,100.00 ฎ257/2561 
     281,200.00 ฎ259/2561 
     499,300.00 ฎ319/2561 
     281,000.00 ฎ321/2561 
     497,000.00 401/2561 
     280,400.00 ฎ403/2561 
     495,800.00 ฎ452/2561 
     279,700.00 ฎ454/2561 
     492,100.00 505/2561 
     279,700.00 507/2561 
     490,000.00 5788/2561 
     279,100.00 580/2561 
     489,400.00 649/2561 
     279,100.00 651/2561 

25. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  

 2,016,000.00 91,200.00 ฎ8/2561 

     53,600.00 ฎ10/2561 
     88,800.00 ฎ35/2561 
     56,800.00 ฎ37/2561 



 

~ ๒๓ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

     88,800.00 ฎ86/2561 
     57,600.00 ฎ88/2561 
     88,800.00 ฎ146/2561 
     56,800.00 ฎ148/2561 
     88,800.00 ฎ207/2561 
     57,600.00 ฎ209/2561 
     88,800.00 ฎ258/2561 
     58,400.00 ฎ260/2561 
     92,000.00 ฎ320/2561 
     58,400.00 ฎ322/2561 
     91,200.00 ฎ402/2561 
     60,000.00 ฎ404/2561 
     90,400.00 ฎ453/2561 
     60,000.00 ฎ455/2561 
     89,600.00 506/2561 
     61,600.00 508/2561 
     89,600.00 579/2561 
     62,400.00 581/2561 
     89,600.00 650/2561 
     63,200.00 652/2561 

26. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง  18,000.00 500.00 ฎ11/2561 

     500.00 ฎ38/2561 
     500.00 ฎ89/2561 
     500.00 ฎ149/2561 
     500.00 ฎ210/2561 
     500.00 ฎ261/2561 
     500.00 ฎ323/2561 
     500.00 ฎ405/2561 
     500.00 ฎ456/2561 
     500.00 509/2561 
     500.00 582/2561 
     500.00 653/2561 

27. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 20,000.00 1,800.00 ฎ689/2561 



 

~ ๒๔ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

      306.00 107/2561 
      750.00 108/2561 
28. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ าปี 

 20,000.00 660.00 91/2561 

      6,150.00 92/2561 
      3,852.00 93/2561 
      9,000.00 604/2561 
29. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการของผู้สูงอายุ ต. 

 80,000.00 363.00 15/2561 

      5,000.00 16/2561 
      363.00 39/2561 
      1,500.00 24/2561 
      5,000.00 40/2561 
      5,000.00 67/2561 
30. การพัฒนาด้าน

สังคม 
โครงการจติอาสา"เราท าความ
ดีด้วยหัวใจ" 

 16,000.00 1,632.00 61/2561 

      1,000.00 42/2561 
      12,638.00 43/2561 
31. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยู่
ในเขตรับผดิชอบของอบต.
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

 1,696,000.00 423,000.00 4-6/2561 

      423,000.00 ฎ174/2561 
      423,000.00 ฎ381/2561 
      391,020.00 531/2561 
      7,980.00 678/2561 
32. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยู่
ในเขตรับผดิชอบส าหรับ
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

 1,000,257.00 505,786.80 1/2561 

      441,839.28 2/2561 
33. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

 646,800.00 127,400.00 ฎ39/2561 

      117,600.00 ฎ175/2561 



 

~ ๒๕ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

     117,600.00 ฎ383/2561 
     114,000.00 530/2561 
34. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณ ีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

 15,000.00 3,000.00 ฎ520/2561 

      396.00 72/2561 
      2,600.00 73/2561 
35. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

 10,000.00 396.00 51/2561 

      5,000.00 52/2561 
      500.00 57/2561 
36. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่
เทียนจ าน าพรรษา  

 2,500.00 900.00 83/2561 

      1,000.00 60/2561 
37. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

 10,000.00 1,864.00 11/2561 

38. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีงานวันส าคัญทาง
ราชการ  

 305,000.00 1,000.00 6/2561 

      6,332.00 2/2561 
      20,000.00 3/2561 
     85,600.00 4/2561 
39. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนสถานศึกษา
ต าบลคลองใหม่ด้านการศึกษา 

 324,000.00 324,000.00 1-3/2561 

40. การพัฒนา
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจดังานเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 50,000.00 7,340.00 84/2561 

      2,000.00 61/2561 
41. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
โครงการปูพื้นยางพาราสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่

เงินสะสม 777,600.00 388,000.00 87/2561 



 

~ ๒๖ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

และวัฒนธรรม ที่ 5 
42. การพัฒนา

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการตดตั้งกั้นห้องเรยีน
กระจกอลมูิเนียมพร้อมประตู
บานเลื่อน 

 60,000.00 60,000.00 101/2561 

43. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

 20,000.00 6,000.00 10/2561 

44. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการรณรงค์การคดัแยก
ขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณ
ขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อ
ยอด) 

 20,000.00 1,800.00 526/2561 

      360.00 75/2561 
      1,620.00 56/2561 
      7,500.00 76/2561 
45. การบริหารจัดการ

ที่ด ี
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ พร้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต 

 25,000.00 3,600.00 ฎ561/2561 

      390.00 82/2561 
      6,800.00 81/2561 
46. การบริหารจัดการ

ที่ด ี
โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษา หรือ
การวิจัยเชิงส ารวจ  

 20,000.00 18,000.00 1/2561 

47. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ต าบลคลองคลองใหม ่

 500,000.00 479,000.00 15/2561 

48. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจ้างเหมาแรงงาน
พนักงานปฏิบัติงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 78,000.00 18,000.00 2/2561 

49. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

ค่าใช้จ่ายเพื่อไดม้าซึ่งบริการ  265,000.00 2,824.00 ฎ54/2561 

      1,496.00 ฎ177/2561 
50. การบริหารจัดการ

ที่ด ี
ค่าปรับปรุงWebsiteและค่า
เช่าพ้ืนท่ีSaverและDomand 
Name (รายปี) ของ 

 10,000.00 4,815.00 ฎ360/2561 



 

~ ๒๗ ~ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัต ิ

วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

Webssite อบต.คลองใหม ่
51. การบริหารจัดการ

ที่ด ี
โครงการประชาคมและ
ทบทวนแผนชุมชนเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 20,000.00 2,500.00 36/2561 

52. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 22,000.00 22,000.00 517/2561 

53. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  190,000.00 5,000.00 ฎ47/2561 

      24,766.00 ฎ91/2561 
      14,883.00 ฎ154/2561 
      14,883.00 ฎ213/2561 
      15,618.00 ฎ263/2561 
      15,453.00 ฎ325/2561 
      15,453.00 394/2561 
      15,453.00 458/2561 
      15,453.00 ฎ511/2561 
     15,453.00 576/2561 
     15,953.00 654/2561 
     15,953.00 719/2561 
54. การบริหารจัดการ

ที่ด ี
เงินส ารองจ่าย  300,868.00 1,000.00 569/2561 

55. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 369,335.00 369,335.00 ฎ93/2561 



~ 27 ~ 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 256๑ 

ในเขตพืน้ที่ โดยได้รับความรว่มมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนใน

พื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่

ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านใหม ่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ได้

ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชนชน  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ต าบลคลอง

ใหม่    รวมทั้งหมด 350 ครัวเรือน  จากจ านวนครัวเรือนทั้ง  ๓,๕๗๑  ครัวเรือน  สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป  

 

เพศ 

เพศ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

ชาย 165 47.1 

หญิง 185 52.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

 

อายุ 

อายุ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 17 4.9 

๒๐-๓๐ ปี 60 17.1 

๓๑-๔๐ ปี 81 23.1 

๔๑-๕๐ ปี 71 20.3 

๕๑-๖๐ ปี 79 22.6 

มากกว่า ๖๐ ปี 42 12 

รวม 350 ๑๐๐ 
       
 

 

 

 

 



 

~ ๒๙ ~ 

 

การศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา 129 36.9 

มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า 168 48 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 20 5.7 

ปริญญาตรี 28 8 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.4 

อื่นๆ 0 0 

รวม 350 ๑๐๐ 
 

 

อาชีพ 

การศึกษา จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

รับราชการ 18 5.1 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 3.4 

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 58 16.6 

รับจ้าง 141 40.3 

นักเรียน/ นักศึกษา 28 8 

เกษตรกร 87 24.9 

อื่นๆ 6 1.7 

รวม 350 ๑๐๐ 

ผลการประเมินสรุปได้ว่า 

 ประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  350 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.9)                     

มีอายุระหว่าง  31-4๐  ปี  (ร้อยละ  23.1)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 48) และประกอบ

อาชีพรับจ้าง  (ร้อยละ  40.3) 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๓๐ ~ 

 

              ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ในภาพรวม 
 

หัวข้อที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 91 26 

พอใจ 259 74 

ไม่พอใจ 0 0 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 76 21.7 

พอใจ 273 78 

ไม่พอใจ 1 0.3 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อที่ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ

ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 75 21.4 

พอใจ 273 78 

ไม่พอใจ 2 0.6 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อที่  ๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี ้

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 71 20.3 

พอใจ 277 79.1 

ไม่พอใจ 2 0.6 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

 



 

~ ๓๑ ~ 

 
หัวข้อที่ ๕ การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดงันี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 64 18.3 

พอใจ 283 80.9 

ไม่พอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อที่  6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 58 16.6 

พอใจ 288 82.3 

ไม่พอใจ 4 1.1 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อท่ี  ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าประชาชนมี

ความพึงพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 61 17.4 

พอใจ 286 81.7 

ไม่พอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวข้อที่  ๘ การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 55 15.7 

พอใจ 292 83.4 

ไม่พอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

 



 

~ ๓๒ ~ 

 
หัวข้อที่  ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) คดิเป็นร้อยละ 

พอใจมาก 59 16.9 

พอใจ 290 82.9 

ไม่พอใจ 1 0.3 

รวม 350 ๑๐๐ 

ผลการประเมินสรุปได้ว่า 

 ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ในภาพรวม  ประชาชน

ส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ  (คิดเป็น ร้อยละ 80.03) 

 

****************************** 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก        การ
เสนอปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี      ก็มี
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   จึงต้อง
ใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด...จึงควรน าเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน
หรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้เงินหรืองบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือหน่วยงานอื่นมาใช้ ขอใช้เงินหรืองบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็ควรน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข.... 
  ….น าข้อ 1.3 มาประกอบข้อเสนอแนะด้วย.... (1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น) 
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