
              

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

ปงบประมาณ 256๒    

 (ระหวางเดอืนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดจัดทํารายงาน
ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม   ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.
สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มี
กล ไก ใหประชาชนในท อง ถ่ิน มีส วน ร วมด ว ย  ประกอบ กับระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.คลองใหม  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ 
๒๕๖๒   เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.คลองใหม ดังนี้  

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ     ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ                         
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

     

ซ่ึงในรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  

ไดรายงานขอมูลเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ก. วสิัยทัศน ขององคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

"เศรษฐกิจกาวหนา การศึกษากาวไกล บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม และสงเสริมสุขภาพของชุมชน

ตําบลคลองใหม" 

ข. พันธกจิ ขององคการบรหิารสวนตําบลคลองใหม 

    1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    2) สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
    3) อนุรักษฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศาสนา  
    4) การพัฒนาสังคมและความสั่นคงของชีวิต  
    5) เพ่ิมรายได ลดรายจายและขยายโอกาสสูชุมชน  
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    6) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต  
    7) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีและไดมาตรฐาน  
    8) อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
    10) สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชน  
    11) พัฒนาระบบการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.คลองใหมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

   1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   3.  การพัฒนาดานสังคม 

   4.  การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   5. พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   6.  การบริหารจัดการท่ีดี 

ง. การวางแผน 

    อบต.คลองใหม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติ

ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุ

ไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

    อบต.คลองใหม ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) เม่ือวันท่ี 31  ตุลาคม  2559 โดยไดกําหนดโครงการ

ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2562-2564)  

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 222 384,340,000.00 221 375,144,000.00 218 377,504,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8 270,000.00 8 270,000.00 8 270,000.00 

การพัฒนาดานสังคม 52 17,190,000.00 52 17,240,000.00 52 17,240,000.00 

การพัฒนาการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
15 4,694,000.00 15 4,694,000.00 15 4,694,000.00 

พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
16 7,183,000.00 9 6,730,000.00 16 7,183,000.00 

การบริหารจัดการท่ีด ี 38 11,626,200.00 37 10,861,200.00 36 10,856,200.00 

รวม 351 425,303,200.00 342 414,939,200.00 345 417,747,200.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ อบต.คลองใหม มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. พรอมฝงทอ

ระบายนํ้า คสล. Ø 

0.60 ม พรอมบอพัก

สายบานนางมาลี 

เถ่ือนถํ้าแกว ม. 2 

 1,000,000.00 เพ่ืออํานวยความดานการ

คมนาคม 

 

 

กวาง 4 เมตร ระยะทาง 500 

เมตร 

2. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายบานนาย

ลวน ม. 5 

 270,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 

3. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคสล.สายบานลุง

เซี้ยง พลอยรัศมี หมูท่ี 

5 

 1,930,000.00 เพ่ือความสะดวกดานการ

คมนาคม 

กวาง 4 ม. ยาว 950 ม. 

4. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.

พรอมฝงทอระบายนํ้า 

คสล. Ø 0.60ม.พรอม

บอพัก สายบานนาย

ณรงวิทย วัชระเสนา 

หมูท่ี 6 (ตอจากเดิม) 

 1,800,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.คลองใหม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 19  กันยายน  2561  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติ

งบประมาณ จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ 33,292,540 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 15 12,400,000.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 95,000.00 

การพัฒนาดานสังคม 26 13,525,600.00 

การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 3,618,123.00 

พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 65,000.00 

การบริหารจัดการท่ีด ี 20 3,588,817.00 

รวม 77 33,292,540.00 
 



 

~ ๔ ~ 

 

5. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. สายบานนาย

ถาวร เขียนประชา ม. 

1 

 830,000.00 เพืออํานวยความสะดวก

ดานจราจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 315 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

6. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. พรอมทอระบาย

นํ้า 0.06 ซม บานนาง

อนันต บุตรนํ้าเพชร 

ม. 2 

 230,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 3 ม. ยาว 60 ม.  

7. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคสล. พรอมฝง

ทอระบายนํ้า 0.60 ม. 

พรอมบอพัก สายบาน

นายศุภชัย สายยืนยง 

ม. 5 

 2,100,000.00 เพ่ือระบายนํ้าไมใหทวมขัง ระยะทาง 180 ม. กวาง 4 

เมตร 

8. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคสล. สายบาน

นางปุย พยุง ม. 4 

 390,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการคมนาคม 

กวาง 3 ม. ยาว 200 เมตร 

9. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

จางเหมาบริการ

ออกแบบหรือรับรอง

แบบ 

 300,000.00 เพ่ือเปนคาจางเหมาอออก

แบบหรือรับรองแบบ 

คุณภาพของงาน 

10. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

คาชดเชยงานกอสราง  100,000.00 เพ่ือเปนคาชดเชยงาน

กอสรางตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได 

เปนคาชดเชยงานกอสราง 

11. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมูท่ี 1-6 

ตําบลคลองใหม 

 

 1,500,000.00 เพ่ือประชาชนไดมีนํ้า

อุปโภคบรโิภค 

หมูท่ี 1-6 ต. คลองใหม 

12. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการจดัซื้อพรอม

ติดตั้งโคมไฟฟาสอง

สวางถนนสาธารณะ

แบบLED บริเวณถนน

สายวัดวังนํ้าขาว-

คลองทางหลวงหมูท่ี 

4-5 ตําบลคลองใหม 

 

 500,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การจราจร 

โคมไฟฟาจํานวน 37 โคม 
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13. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการจางเหมา

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

สาธารณะแบบ LED 

บริเวณถนนเขา

โรงเรียนบานดอนทอง 

หมูท่ี 4 ต.คลองใหม 

 450,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การจราจร 

โคมพรอมเสาไฟ คอร. 9 

เมตร จาํนวน 20 ชุด 

14. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการตดตั้งซุม

ประตูทางเขาบริเวณ

สะพานครัวอุมดาว 

หมูท่ี 1 

 500,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดทราบ

เขตองคการบริหารสวน

ตําบล 

กอสรางซุมทางเขาของ

องคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม 

15. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการจางเหมา

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ถนนสาธารณะ แบบ 

LED บริเวณถนนสาย

กลาง (เพ่ิม)หมูท่ี 4  

 500,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการจราจรและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

จางเหมาตดิตั้งโคมไฟฟาสอง

สวางสาธารณะแบบ LED

พรอมเสาไฟ 

16. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยกภาพกลุม

วิสาหกิจชุมชนตําบล

คลองใหม 

 15,000.00 เพ่ือสงเสริมกิจการของกลุม

วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือเปนคาใชจายของกลุม

วิสาหกิจชุมชน 

17. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

โครงการการฝกอบรม

สงเสริมอาชีพใหแก

ประชาชนตําบลคลอง

ใหม 

 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

ประชาชน 

ประชาชนตําบลคลองใหม 

18. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาสตรี

และเสรมิสรางความ

เขมแข็งของครอบครัว 

 60,000.00 1.เพ่ือสงเสรมิศักยภาพสราง

ความรู ทักษะในการพัฒนา

ตนเอง 2. เพ่ือพัฒนาและ

สรางความเช่ือมันใหผูนํา

สตรมีีความเขมแข็งเปนฐาน

พลังในการขับเคลื่อนฯลฯ  

กลุมพัฒนาสตรีในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.คลองใหมจํานวน 80 คน 

19. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน การแขงขัน

กีฬาในระดับตางๆ

ภายในหมูบานและ

ตําบลคลองใหม 

 30,000.00 เพ่ือเสรมิสรางสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

1. จัดการแขงขันกีฬาเช่ือม

ความสามัคค2ี. จัดการแขงขัน

กีฬาระดับหมูบาน ฯลฯ 

20. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสานสมัพันธ

ครอบครัวในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 5,000.00 เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางสมาชิกในครอบครัว 

สานสมัพันธเด็กกอนวัยเรียน

ผูปกครอง ชุมชน 
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21. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการจดังานวัน

เด็กแหงชาต ิ 

 5,000.00 เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน ได

รวมกิจกรรม เปดโอกาสให

แสดงความสามารถ ความ

คิดเห็น  

จัดหาอุปกรณการเรียน เพ่ือ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตาม

โครงการ  

22. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเสริม

กิจกรรมเด็กและ

เยาวชนภายใน รร.

ตําบลคลองใหม 

 30,000.00 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใช

เวลาใหเปนประโยชน 

จัดโครงการเด็กและเยาวชน 

จํานวน 1 โครงการ 

23. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมของ

กลุมเยาวชนตําบล

คลองใหม 

 20,000.00 เพ่ือใหเยาวชนมีการใชเวลา

วางใหเปนประโยชน 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับ

เยาวชนตําบลคลองใหม 

24. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม 

โรคไขเลือดออกตาํบล

คลองใหม 

 100,000.00 เพ่ือการควบคุมโรค

ไขเลือดออกท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยใหบริการ

พนหมอกควัน/แจก

ทรายอะเบท 

รณรงคปองกันโรคตดิตอพ้ืนท่ี

ตําบลคลองใหม 

25. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนท่ีเขต อบต.คลอง

ใหม  

 250,000.00 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดาน

สุขภาพของประชาชน 

อุดหนุนระบบ สปสช. ของ

ประชาชนตําบลคลองใหม 

26. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการรณรงค

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 15,000.00 เพ่ือปองกันการแพรระบาด

ของสถานศึกษา 

รณรงคปองกันยาเสพตดิใน

สถานศึกษา 

27. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 

 10,311,600.00 เพ่ือเปนเงินอุดหนุนตาม

นโยบายรัฐบาลตองการ

สรางหลักประกันรายไดให

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลคลองใหม 

28. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูพิการ  

 2,016,000.00 เพ่ือสรางหลักประกันรายได

ใหคนพิการ 

คนพิการในตําบลคลองใหม 

29. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเคราะห

เบ้ียยัง 

 18,000.00 เพ่ือสรางหลักประกันรายได

ใหผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในตําบลคลองใหม 

30. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสมทบ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลคลองใหม 

 50,000.00 เพ่ือบริหารจดัการกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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31. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการฝกอบรมให

ความรูดานอุบัติภัย/

หรือภัยธรรมชาติแก

ประชาชนตําบลคลอง

ใหม  

 25,000.00 ประชาชน เยาวชนไดรับ

ความรูในการปองกันภัย 

ประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ี

และตําบลใกลเคียง 

32. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการฝกอบรม

ซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

ประจําป 

 20,000.00 เพ่ือซักซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

อปพร. ประชาชน ผูนําชุมชน 

ตําบลคลองใหมหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

33. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัยใน

พ้ืนท่ี เชน นํ้าทวม ไฟ

ไหม ฯลฯ 

 20,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

แกผูประสบสาธารณภัยใน

พ้ืนท่ี 

ชวยเหลือผูประสบปญหาสา

ธารณภัยในพ้ืนท่ี ต.คลองใหม 

34. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา/ แมว

ในตําบลคลองใหม 

 90,000.00 เพ่ือควบคุมปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

เพ่ือปองกันควบคุม จัดซื้อยา

และเวชภณัฑ วัสด ุสําหรับ

สุนัขและแมวท่ีมีการข้ืน

ทะเบียน 

35. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการรณรงคสราง

จิตสํานึกรวมตานภัย

เอดส 

 20,000.00 เพ่ือใหความรูเรื่องการแพร

ระบาดของปญหาการแพร

ระบาดของการติดเช้ือ 

อบรมใหความรู จํานวน 1 

ครั้ง 

36. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการฝกอบรมให

ความรูสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ อบต. 

 50,000.00 เพ่ือดําเนินการประชุม

คณะกรรมการและสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุของ อบต.ค

ลองใหม 

ฝกอบรมสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ อบต. คลองใหมไม

นอยกวา 3 ครั้ง 

37. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการเตรยีมความ

พรอมกอนวัยผูสูงอายุ 

 20,000.00 เพ่ือใหประชาชนมีความรูใน

การเตรียมความพอมกอน

วัยผูสูงอาย ุ

ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 55 ป 

ข้ึนไป 

38. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการฝกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ผูสูงอายุและศึกษาดู

งาน 

 

 100,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายไุดมีกิจกรรม

รวมกลุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการ (กลุมผูสูงอายุ

ตําบลคลองใหม 

39. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

ในชุมชนและผูนํา

ชุมชน 

 40,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

อาสาสมัครในชุมชนและ

ผูนําชุมชนในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

อาสาสมัครในชุมชนและผูนํา

ชุมชนจํานวน 70 คน 
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40. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการพัฒนาการ

จัดสุขภาวะผูสูงอายุ

และคนพิการตําบล

คลองใหม 

 20,000.00 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและคนพิการ 

จัดกิจกรรมเพ่ือสรางสุขภาวะ

ใหแกผูสูงอายุและคนพิการ 

41. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการจดัตั้ง

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนตําบล

คลองใหม 

 150,000.00 เพ่ือรับสมคัรประชาชนท่ี

พรอมเปนเจาหนาท่ี อปพร. 

จัดฝกอบรมใหกับประชาชน

จํานวน 20 คน 

42. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการฝกอบรมให

ความรูดานภัยมะเร็ง

เตานมประชาชน

ตําบลคลองใหม 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

40,000.00 เพ่ืออบรมใหความรูแก

ประชาชน 

ประชาชนตําบลคลองใหมหมู

ท่ี 1- 6 

43. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการปรับปรุง

ภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็กนักเรียน

ตําบลคลองใหม 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

40,000.00 เพ่ืออบรมใหความรูแก

เยาวชน ป.5-ป. 6 

เยาวชน รร. ตําบลคลองใหม 

หมูท่ี 1-6 

44. การพัฒนาดาน

สังคม 

โครงการสงเสริม

โภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของประชาชน

ตําบลคลองใหม 

 

เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

40,000.00 เพออบรใหความรูสงเสริม

ดานโภชนาการของ

ประชาชนตําบลคลองใหม 

ประชาชนตําบลคลองใหม 

45. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนท่ีอยูในเขต

รับผิดชอบของอบต.

สําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

 

 1,596,000.00 เพ่ือใหเด็กเล็กและเด็ก

นักเรียนไดรับอาหารท่ี

เพียงพอตอรางกาย 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. จํานวน 3 แหง เปน

คาอาหารกลางวัน 

46. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนท่ีอยูในเขต

รับผิดชอบสําหรับ

คาอาหารเสรมิ (นม) 

 946,603.00 เพ่ือใหเด็กเล็กและเด็ก

นักเรียนไดรับอาหารเสรมิ 

(นม) ท่ีเพียงพอตอรางกาย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1แหงและ

นักเรียน 3 แหง 

47. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

 688,020.00 เพ่ือสนับสนุนคาอาหาร

กลางวันของศูนยฯ 

จัดจางอาหารกลางวัน อาหาร

สําเรจ็แกศูนยเด็กฯ 
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48. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม 

สนับสนุน การอนุรักษ

ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 10,000.00 เพ่ือเปนการอนุรักษสืบสาน

และถายทอดศลิปวัฒนธรรม

และภมูิปญญาทองถ่ิน  

ฝกอบรม จดักิจกรรมและเพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  

49. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน

ประเพณีแหเทียน

จํานําพรรษา  

 2,500.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี

ความสนใจและมสีวนรวมใน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

ประชาชนตําบลคลองใหม 

50. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน

กิจกรรมลอยกระทง 

 5,000.00 สงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนตําบลคลองใหม 

51. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

คาใชจายในการจัด

กิจกรรมงานรัฐพิธีงาน

วันสําคัญทางราชการ  

 5,000.00 สงเสริมใหประชาชนไดมี

สวนรวมในงานรัฐพิธีตางๆ 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดตีอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

และสรางความสามัคคีในหมู

ประชาชน 

จัดงานรัฐพิธีตางๆ เชน งาน

วันปยมหาราช ฯลฯ 

52. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน

สถานศึกษาตําบล

คลองใหมดาน

การศึกษา 

 324,000.00 เพ่ือจางบุคลากรทางการ

ศึกษา 

เพ่ือเปนคาตอบแทนพนักงาน

จาง 

53. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพการจดั

การศึกษาพัฒนาการ

ครู/ผูชวยครผููดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็ก 

 16,000.00 เพ่ือพัฒนาการการเรียนการ

สอน 

ครูผูดูแลเด็ก 

54. การพัฒนา

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

โครงการจดังานเฉลมิ

พระชนมพรรษา28 

กรกฎาคมและ 12 

สิงหามหาราชินีนาถ 

 25,000.00 สงเสริมใหประชาชนไดมี

สวนรวมในงาน เพ่ือแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และสราง

ความสามัคคีในหมู

ประชาชน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ เชน ปายประชาสัมพันธ 

ฯลฯ 

55. พัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม

และ

โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 

 20,000.00 เพ่ือสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมประเพณีลอย

กระทง ณ วัดบางชาง 

เหนือ 
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ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

56. พัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

โครงการรณรงคการ

คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)

เพ่ือลดปรมิาณขยะ

ปญหาสิ่งแวดลอม(ตอ

ยอด) 

 25,000.00 เพ่ือสรางความปรองดอง

และสามัคคีชุมชนเขมแข็ง 

ม. 1 - ม. 6 ต. คลองใหม 

57. พัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรม

ชาติ 

โครงการBig 

cleaning day  

 20,000.00 เพ่ือทําความสะอาดสถานท่ี

ดานธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ทําความสะอาดสถานท่ี

สาธารณะตางๆโดยการ

รวมมือทุกภาคสวน 

58. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

 5,000.00 เพ่ือเพ่ิมรายไดในการจัดเก็บ

ภาษีของ อบต. 

การจัดเก็บภาษีในตําบลคลอง

ใหม 

59. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทน

อ่ืนเปนกรณีพิเศษ

สําหรับขาราชการ 

ลูกจาง และพนักงาน

จาง ของ อบต. (เงิน

โบนัส) 

 900,000.00 เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับ

พนักงาน 

จายเปนเงินโบนัสประจําป 

60. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการสํารวจความ

พึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบล

คลองใหม 

 20,000.00 เพ่ือเปนคาจางสํารวจความ

พึงพอใจ 

สํารวจการใหบริการของ

ประชาชนคลองใหม 

61. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการ 5 ส. ภายใน 

อบต.คลองใหม 

 5,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

ความเปนระบบเรียบรอยใน

การปฏิบัติงาน 

62. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. เลขานุการ

นายก อบต. 

ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานจาง 

 200,000.00 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู

ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน และนําความรูมา

เพ่ือใชใหเกิดประโยชนใน

การปฏิบัติงาน 

ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดู

งานของคณะผูบรหิาร ฯลฯ

ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน

จาง 
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63. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการคาใชจายใน

การเลือกตั้ง 

 200,000.00 ใชจายตามโครงการเลือกตั้ง

สมาชิก ผูบรหิาร 

การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 

ผูบริหาร 

64. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการฝกอบรมการ

ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ของภาครัฐ 

 25,000.00 เพ่ือใหความรูกับพนักงาน 

ผูบริหาร อบต. 

เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงาน 

65. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการชวยเหลือ

พนักงานหรือลูกจางท่ี

ตองหาคดีอาญา,คา

เบ้ียเลีย้งพยานหรือ

ผูตองหา,คาของขวัญ

ของรางวัลหรือเงิน

รางวัลในการจดั

กิจกรรมตางๆฯลฯ 

 20,000.00 เพ่ือชวยเหลือพนักงานหรือ

ลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา,คา

เบ้ียเลีย้งพยานหรือผูตองหา

,คาของขวัญของรางวัลหรือ

เงินรางวัลในการจดักิจกรรม

ตางๆฯลฯ 

สามารถชวยเหลือพนักงาน

หรือลูกจางตองหาคดีอาญา 

66. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

คาปรับปรุงWebsite

และคาเชาพ้ืนท่ีSaver

และDomand Name 

(รายป) ของ 

Webssite อบต.คลอง

ใหม 

 10,000.00 เพ่ือจัดจางปรับปรุง เว็บไซด 

อบต. คลองใหม 

เพ่ือรองรับการบริการ

ประชาชน ขอมูลขาวสาร 

67. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการประชาคม

และทบทวนแผน

ชุมชนเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 10,000.00 เพ่ือช้ีแจงใหเขาใจการจัดทํา

แผนและรับทราบปญหา

ความตองการ 

จัดประชุมประชาคมในพ้ืนท่ี

ตําบลคลองใหม 

68. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

การรักษาวินัยและ

ความโปรงใสในการ

ทํางาน 

 25,000.00 เพ่ือสรางคณุธรรมและ

จริยธรรมในการทํางาน 

พนักงาน ผูบริหาร สมาชิก 

ลูกจาง 

69. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการปรับปรุงหอง

ประชุมอาคาร

ศูนยบริการผูสูงอายุ

ตําบลคลองใหม 

 360,000.00 เพ่ือปรับปรุงหองประชุมให

ใชงานไดดีและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ติดตั้งผนังวอลเปเปร ผามาน

พรอมอุปกรณ และฉาก

ก้ันหองประชุม ฯลฯ 

70. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการปรับปรุงหอง

ประชุม อาคาร

ศูนยบริการผูสูงอายุ

ตําบลคลองคลองใหม 

 360,000.00 เพ่ือปรับปรุงหองประชุมให

ใชงานไดดี และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ติดตั้งวอลเปเปอร ผามาน

พรอมอุปกรณและฉากก้ันหอง

ประชุมฯลฯ 



 

~ ๑๒ ~ 

 

71. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

 200,000.00 เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

สวัสดิการใหกับพนักงาน 

ลูกจาง พนักงานจาง 

72. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

เงินสํารองจาย  500,797.00 เพ่ือจายเปนเงินสํารองจาย

ฉุกเฉินกรณเีกิดภยั 

ประชาชนท่ีไดรบัภัยพิบัต ิ

73. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จขาราชการ

สวนทองถ่ิน 

 396,020.00 เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนบําเหน็จขาราชการ

ทองถ่ิน 

ความมั่นคงหลังเกษียณ 

74. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการปรับปรุงแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 30,000.00 เพ่ือจางปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินของ

ตําบลคลองใหม 

หมูท่ี 1-6 

75. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการฝกอบรม

ศึกษาดูงานการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

สําหรับชุมชน 

 200,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของชุมชน 

ประชาชนหมูท่ี 1-6 

76. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการฝกอบรม

ศึกษาดูงานเพ่ิมทักษะ

การปฏิบัติงานดาน

การบรรเทาสาธารณ

ภัยสําหรับทองถ่ิน 

 100,000.00 เพ่ิมผูปฏิบัติงานไดมีความรู

ในการบรรเทาสาธารณภัย 

อปพร. ผูนําผูบริหารต. คลอง

ใหม 

77. การบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการจดัตั้งศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ 

 22,000.00 เพ่ือชวยเหลือประชาชน

ระดับอําเภอสามพราน 

อุดหนุน อปท. 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 

     อบต.คลองใหม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงิน 20,959,396 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 47 

โครงการ จํานวนเงิน 19,135,672 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.คลองใหม ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

1. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมฝง

ทอระบายนํ้า คสล. Ø 0.60 ม พรอม

บอพักสายบานนางมาลี เถ่ือนถํ้าแกว 

ม. 2 

 1,000,000.00 874,000.00 EB1/2562 

2. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายลวน ม. 5 

 270,000.00 270,000.00 8/2562 

3. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.พรอมฝงทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.60ม.พรอมบอพัก สาย

บานนายณรงวิทย วัชระเสนา หมูท่ี 6 

(ตอจากเดิม) 

 1,800,000.00 1,320,000.00 EB3/2562 

4. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายถาวร เขียนประชา ม. 1 

 830,000.00 599,000.00 EB2/2562 

5. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคสล. สายบาน

นางปุย พยุง ม. 4 

 390,000.00 389,000.00 7/2562 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงก

าร 
การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 6 3,860,500.00 5 2,540,500.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 71,181.00 2 71,181.00 

การพัฒนาดานสังคม 19 12,568,565.00 19 12,566,265.00 

การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9 3,410,137.88 9 3,268,214.02 

พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3 40,614.00 3 40,614.00 

การบริหารจัดการท่ีดี 11 1,008,398.00 9 648,898.00 

รวม 50 20,959,395.88 47 19,135,672.02 
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6. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสอง

สวางสาธารณะแบบ LED บริเวณ

ถนนเขาโรงเรยีนบานดอนทอง หมูท่ี 

4 ต.คลองใหม 

 450,000.00 408,500.00 6/2562 

7. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

โครงการการฝกอบรมสงเสรมิอาชีพ

ใหแกประชาชนตําบลคลองใหม 

 20,000.00 3,600.00 ฎ 244/2562 

  6,368.00 18/2562 

  306.00 35/2562 

  1,000.00 36/2562 

8. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว 

 60,000.0

0 

24,650.00 38/2562 

  34,000.00 3/2562 

  357.00 64/2562 

  900.00 49/2562 

9. การพัฒนาดานสังคม โครงการสานสมัพันธครอบครัวใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 5,000.00 1,608.00 50/2562 

  2,375.00 51/2562 

10. การพัฒนาดานสังคม โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ  5,000.00 396.00 24/2562 

11. การพัฒนาดานสังคม โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุม โรคไขเลือดออกตําบล

คลองใหม 

 100,000.

00 

72,000.00 3/2562 

12. การพัฒนาดานสังคม โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา 

 15,000.0

0 

1,800.00 ฎ88/2562 

  540.00 16/2562 

  1,000.00 17/2562 

  1,375.00 17/2562 

13. การพัฒนาดานสังคม โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ 

 10,311,6

00.00 

516,900.00 ฎ6/2562 

  329,500.00 ฎ8/2562 

  508,300.00 ฎ41/2562 

  337,200.00 ฎ43/2562 

  509,800.00 ฎ104/2562 
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  340,800.00 ฎ106/2562 

  507,300.00 ฎ164/2562 

  347,200.00 ฎ166/2562 

  505,500.00 ฎ230/2562 

  351,200.00 ฎ233/2562 

  505,300.00 ฎ297/2562 

  354,800.00 ฎ300/2562 

  501,600.00 ฎ360/2562 

  356,500.00 ฎ363/2562 

  355,100.00 ฎ430/2562 

  503,200.00 ฎ438/2562 

  359,300.00 ฎ501/2562 

  500,800.00 ฎ504/2562 

  359,900.00 ฎ562/2562 

  504,900.00 ฎ565/2562 

  361,200.00 ฎ617/2562 

  502,700.00 ฎ620/2562 

  362,900.00 ฎ713/2562 

  502,500.00 ฎ716/2562 

14. การพัฒนาดานสังคม โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผู

พิการ  

 2,016,00

0.00 

89,600.00 ฎ7/2562 

  65,600.00 ฎ9/2562 

  90,400.00 ฎ42/2562 

  66,400.00 ฎ44/2562 

  92,800.00 ฎ105/2562 

  68,800.00 ฎ107/2562 

  94,400.00 ฎ165/2562 

  68,000.00 ฎ167/2562 

  95,200.00 ฎ231/2562 

  69,600.00 ฎ234/2562 
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  94,400.00 ฎ298/2562 

  69,600.00 ฎ301/2562 

  94,400.00 ฎ361/2562 

  68,000.00 ฎ364/2562 

  68,000.00 ฎ431/2562 

  93,600.00 ฎ439/2562 

  68,800.00 ฎ502/2562 

  93,600.00 ฎ505/2562 

  69,600.00 ฎ563/2562 

  93,600.00 ฎ566/2562 

  68,800.00 ฎ618/2562 

  93,600.00 ฎ621/2562 

  68,800.00 ฎ714/2562 

  99,200.00 ฎ717/2562 

15. การพัฒนาดานสังคม โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง  18,000.00 500.00 ฎ10/2562 

  500.00 ฎ45/2562 

  500.00 ฎ108/2562 

  500.00 ฎ168/2562 

  1,000.00 ฎ232/2562 

  500.00 ฎ235/2562 

  1,000.00 ฎ299/2562 

  500.00 ฎ302/2562 

  1,000.00 ฎ362/2562 

  500.00 ฎ365/2562 

  500.00 ฎ432/2562 

  1,000.00 ฎ440/2562 

  500.00 ฎ503/2562 

  1,000.00 ฎ506/2562 

  500.00 ฎ564/2562 

  1,000.00 ฎ567/2562 
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  500.00 ฎ619/2562 

  1,000.00 ฎ622/2562 

  500.00 ฎ715/2562 

  1,000.00 ฎ718/2562 

16. การพัฒนาดานสังคม โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลคลองใหม 

 50,000.00 50,000.00 ฎ424/2562 

17. การพัฒนาดานสังคม โครงการฝกอบรมใหความรูดาน

อุบัติภัย/หรือภยัธรรมชาติแก

ประชาชนตําบลคลองใหม  

 25,000.00 10,200.00 ฎ286/2562 

  540.00 40/2562 

  1,500.00 25/2562 

  500.00 26/2562 

  2,889.00 41/2562 

18. การพัฒนาดานสังคม โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา/ แมวใน

ตําบลคลองใหม 

 90,000.00 3,000.00 304/2562 

  37,500.00 24/2562 

  450.00 39/2562 

  3,000.00 44/2562 

19. การพัฒนาดานสังคม โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกรวม

ตานภัยเอดส 

 20,000.00 9,600.00 ฎ745/2562 

  432.00 102/2562 

20. การพัฒนาดานสังคม โครงการฝกอบรมใหความรูสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุ อบต. 

 50,000.00 4,700.00 ฎ287/2562 

  306.00 45/2562 

  1,145.00 28/2562 

  4,700.00 ฎ494/2562 

  3,425.00 52/2562 

21. การพัฒนาดานสังคม โครงการเตรยีมความพรอมกอนวัย

ผูสูงอาย ุ

 20,000.00 3,300.00 ฎ582/2562 

  306.00 68/2562 

22. การพัฒนาดานสังคม โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน  100,000.00 20,375.00 ฎ656/2562 
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ประสิทธิภาพผูสูงอายุและศึกษาดู

งาน 

  363.00 90/2562 

  3,200.00 71/2562 

  20,000.00 4/2562 

23. การพัฒนาดานสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครในชุมชนและผูนําชุมชน 

 40,000.00 8,700.00 ฎ757/2562 

  432.00 104/2562 

24. การพัฒนาดานสังคม โครงการพัฒนาการจัดสุขภาวะ

ผูสูงอายุและคนพิการตําบลคลอง

ใหม 

 20,000.00 5,550.00 ฎ728/2562 

  306.00 98/2562 

25. การพัฒนาดานสังคม โครงการฝกอบรมใหความรูดานภยั

มะเร็งเตานมประชาชนตําบลคลอง

ใหม 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000.00 6,300.00 ฎ608/2562 

  8,260.00 73/2562 

  3,745.00 74/2562 

26. การพัฒนาดานสังคม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็กนักเรียนตําบล

คลองใหม 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000.00 15,300.00 ฎ646/2562 

  886.00 94/2562 

  2,625.00 70/2562 

27. การพัฒนาดานสังคม โครงการสงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ

ประชาชนตําบลคลองใหม 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000.00 9,850.00 ฎ677/2562 

  886.00 85/2562 

28. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยูใน

เขตรับผิดชอบของอบต.สําหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

 1,596,000.00 399,000.00 4-6/2562 

  399,000.00 7-9/2562 

  384,000.00 10-12/2562 

  386,000.00 13-15/2562 

29. การพัฒนาการศึกษา โครงการอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยูใน  946,603.00 440,944.40 1/2562 
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ศาสนาและวัฒนธรรม เขตรับผิดชอบสําหรับคาอาหาร

เสรมิ (นม) 

  429,726.48 4/2562 

30. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

 688,020.00 123,500.00 ฎ32/2562 

  112,100.00 ฎ208/2562 

  161,500.00 ฎ209/2562 

  115,900.00 ฎ403/2562 

  114,000.00 ฎ592/2562 

31. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม สนับสนุน การ

อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 10,000.00 9,600.00 ฎ711/2562 

  396.00 97/2562 

32. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียน

จํานําพรรษา  

 2,500.00 648.00 69/2562 

  400.00 59/2562 

  1,400.00 60/2562 

33. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานกิจกรรมลอย

กระทง 

 5,000.00 1,848.00 14/2562 

34. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐ

พิธีงานวันสําคัญทางราชการ  

 5,000.00 1,000.00 2/2562 

35. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนสถานศึกษาตําบล

คลองใหมดานการศึกษา 

 324,000.00 324,000.00 1-3/2562 

36. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจดังานเฉลมิพระ

ชนมพรรษา28 กรกฎาคมและ 12 

สิงหามหาราชินีนาถ 

 25,000.00 1,575.00 80/2562 

  3,600.00 81/2562 

37. พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต  20,000.00 2,874.00 54/2562 

  750.00 37/2562 

  4,000.00 55/2562 

  7,500.00 56/2562 
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38. พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการรณรงคการคดัแยกขยะ(รี

ไซเคลิ)เพ่ือลดปริมาณขยะปญหา

สิ่งแวดลอม(ตอยอด) 

 25,000.00 10,500.00 7/2562 

  8,622.00 17/2562 

39. พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการBig cleaning day   20,000.00 5,000.00 ฎ377/2562 

  828.00 57/2562 

  540.00 38/2562 

40. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

 5,000.00 4,938.00 21/2562 

41. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลคลอง

ใหม 

 20,000.00 18,000.00 20/2562 

42. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการฝกอบรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ 

 25,000.00 5,550.00 ฎ709/2562 

  432.00 96/2562 

43. การบริหารจัดการท่ีด ี คาปรับปรุงWebsiteและคาเชา

พ้ืนท่ีSaverและDomand Name 

(รายป) ของ Webssite อบต.ค

ลองใหม 

 10,000.00 4,815.00 ฎ428/2562 

44. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการประชาคมและทบทวน

แผนชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

 10,000.00 2,500.00 33/2562 

  2,000.00 65/2562 

45. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 

การรักษาวินัยและความโปรงใสใน

การทํางาน 

 25,000.00 10,300.00 ฎ655/2562 

  390.00 86/2562 

46. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการปรับปรุงหองประชุม

อาคารศูนยบริการผูสูงอายตุําบล

คลองใหม 

 360,000.00   

47. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการปรับปรุงหองประชุม  360,000.00 359,500.00 107/2562 
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อาคารศูนยบริการผูสูงอายตุําบล

คลองคลองใหม 

48. การบริหารจัดการท่ีด ี เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  200,000.00 15,999.00 ฎ38/2562 

  15,999.00 ฎ110/2562 

  15,335.00 ฎ161/2562 

  15,335.00 ฎ236/2562 

  14,671.00 ฎ291/2562 

  14,671.00 ฎ349/2562 

  14,671.00 ฎ421/2562 

  14,671.00 ฎ508/2562 

  15,184.00 ฎ560/2562 

  15,241.00 ฎ623/2562 

  14,741.00 ฎ704/2562 

  15,435.00 ฎ782/2562 

49. การบริหารจัดการท่ีด ี เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

 396,020.00 396,020.00 ฎ126/2562 

50. การบริหารจัดการท่ีด ี โครงการจดัตั้งศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ 

 22,000.00 22,000.00 ฎ551/2562 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562 

อบต.คลองใหม สามพราน จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร 

แผนการ

ดําเนินการ 

ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

จํานวน 

โครงก

าร 

งบประมา

ณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 222.0 384.34 15.0 12.40 6.0 3.86 5.0 2.54 5.0 2.54 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8.0 0.27 3.0 0.10 2.0 0.07 2.0 0.07 2.0 0.07 

3.การพัฒนาดานสังคม 52.0 17.19 26.0 13.53 19.0 12.57 19.0 12.57 18.0 2.28 

4.การพัฒนาการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
15.0 4.69 10.0 3.62 9.0 3.41 9.0 3.27 8.0 2.54 

5.พัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
16.0 7.18 3.0 0.06 3.0 0.04 3.0 0.04 3.0 0.04 

6.การบริหารจัดการท่ีด ี 38.0 11.63 20.0 3.59 11.0 1.01 9.0 0.65 9.0 0.65 

 

 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 

     อบต.คลองใหม ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2562 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การ

สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี 

กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ     

    1. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมฝงทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 ม พรอมบอพักสายบานนางมาลี เถ่ือนถํ้าแกว ม. 2 

    2. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายลวน ม. 5 

    3. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายถาวร เขียนประชา ม. 1 

    4. โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานนางปุย พยุง ม. 4 

    5. โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะแบบ LED บริเวณถนนเขาโรงเรียนบานดอนทอง หมูท่ี 4 ต.คลอง

ใหม 

    6. โครงการการฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลคลองใหม 

    7. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 



 

~ ๒๓ ~ 

 

    8. โครงการสานสัมพันธครอบครัวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    9. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  

    10. โครงการรณรงคปองกันและควบคุม โรคไขเลือดออกตําบลคลองใหม 

    11. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

    12. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  

    13. โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง 

    14. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองใหม 

    15. โครงการฝกอบรมใหความรูดานอุบัติภัย/หรือภัยธรรมชาติแกประชาชนตําบลคลองใหม  

    16. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา/ แมวในตําบลคลองใหม 

    17. โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกรวมตานภัยเอดส 

    18. โครงการฝกอบรมใหความรูสมาชิกชมรมผูสูงอายุ อบต. 

    19. โครงการเตรียมความพรอมกอนวัยผูสูงอายุ 

    20. โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผูสูงอายุและศึกษาดูงาน 

    21. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผูนําชุมชน 

    22. โครงการพัฒนาการจัดสุขภาวะผูสูงอายุและคนพิการตําบลคลองใหม 

    23. โครงการฝกอบรมใหความรูดานภัยมะเร็งเตานมประชาชนตําบลคลองใหม 

    24. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กนักเรียนตําบลคลองใหม 

    25. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของประชาชนตําบลคลองใหม 

    26. โครงการอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยูในเขตรับผิดชอบของอบต.สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

    27. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

    28. โครงการสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

    29. โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา  

    30. โครงการสืบสานกิจกรรมลอยกระทง 

    31. คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานวันสําคัญทางราชการ  

    32. โครงการอุดหนุนสถานศึกษาตําบลคลองใหมดานการศึกษา 

    33. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมและ 12 สิงหามหาราชินีนาถ 

    34. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

    35. โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพ่ือลดปริมาณขยะปญหาสิ่งแวดลอม(ตอยอด) 

    36. โครงการBig cleaning day  

    37. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

    38. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

    39. โครงการฝกอบรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ 

    40. คาปรับปรุงWebsiteและคาเชาพ้ืนท่ีSaverและDomand Name (รายป) ของ Webssite อบต.คลองใหม 

    41. โครงการประชาคมและทบทวนแผนชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 



 

~ ๒๔ ~ 

 

 

 

 

    42. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางาน 

    43. โครงการปรับปรุงหองประชุมอาคารศูนยบริการผูสูงอายุตําบลคลองใหม 

    44. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

    45. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จขาราชการสวนทองถ่ิน 

    46. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 

 

ซ. คณะกรรมการ 

   1.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

ไมพบขอมูล 

 

   2.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรระดับทองถิ่น  

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

ไมพบขอมูล 

 

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

ไมพบขอมูล 
 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.คลองใหมทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 

 

                                                              นายกอบต.คลองใหม 
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ช. ผลการดําเนินงาน 

     องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 256๒ 

ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนใน

พื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่

ใกลเคยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที่สําคัญดังนี้ 
 

1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

คลองใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕6๒ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ได

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชนชน  โดยสุมกลุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่ตําบลคลอง

ใหม    รวมทัง้หมด 350 ครัวเรอืน  จากจํานวนครัวเรอืนทัง้  ๓,๕๗๑  ครัวเรอืน  สรุปผลไดดังนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไป  

 

เพศ 

เพศ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ชาย 165 47.1 

หญงิ 185 52.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

 

อายุ 

อายุ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ต่ํากวา ๒๐ ป 17 4.9 

๒๐-๓๐ ป 60 17.1 

๓๑-๔๐ ป 81 23.1 

๔๑-๕๐ ป 71 20.3 

๕๑-๖๐ ป 79 22.6 

มากกวา ๖๐ ป 42 12 

รวม 350 ๑๐๐ 
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การศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ประถมศกึษา 129 36.9 

มัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา 168 48 

อนุปรญิญาหรือเทยีบเทา 20 5.7 

ปรญิญาตรี 28 8 

สูงกวาปรญิญาตรี 5 1.4 

อื่นๆ 0 0 

รวม 350 ๑๐๐ 
 

 

อาชพี 

การศึกษา จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

รับราชการ 18 5.1 

เอกชน/รัฐวสิาหกจิ 12 3.4 

คาขาย ธุรกจิสวนตัว 58 16.6 

รับจาง 141 40.3 

นักเรยีน/ นักศึกษา 28 8 

เกษตรกร 87 24.9 

อื่นๆ 6 1.7 

รวม 350 ๑๐๐ 

ผลการประเมนิสรุปไดวา 

 ประชากรจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  350 ครัวเรือน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.9)                     

มีอายุระหวาง  31-4๐  ป  (รอยละ  23.1)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  (รอยละ 48) และประกอบ

อาชีพรับจาง  (รอยละ  40.3) 
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              ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบลคลองใหมในภาพรวม 
 

หัวขอท่ี ๑  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 91 26 

พอใจ 259 74 

ไมพอใจ 0 0 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี ๒ มกีารประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 76 21.7 

พอใจ 273 78 

ไมพอใจ 1 0.3 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี ๓ มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมพบวาประชาชนมีความพึงพอใจ

ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 75 21.4 

พอใจ 273 78 

ไมพอใจ 2 0.6 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี  ๔ มกีารรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 71 20.3 

พอใจ 277 79.1 

ไมพอใจ 2 0.6 

รวม 350 ๑๐๐ 
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หัวขอท่ี ๕ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ ดงันี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 64 18.3 

พอใจ 283 80.9 

ไมพอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี  6  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 58 16.6 

พอใจ 288 82.3 

ไมพอใจ 4 1.1 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี  ๗  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน พบวาประชาชนมี

ความพงึพอใจ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 61 17.4 

พอใจ 286 81.7 

ไมพอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

หัวขอท่ี  ๘ การแกปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 55 15.7 

พอใจ 292 83.4 

ไมพอใจ 3 0.9 

รวม 350 ๑๐๐ 

 

 



 

~ ๒๙ ~ 

 

หัวขอท่ี  ๙ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  พบวาประชาชนมคีวามพงึพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

พอใจมาก 59 16.9 

พอใจ 290 82.9 

ไมพอใจ 1 0.3 

รวม 350 ๑๐๐ 

ผลการประเมนิสรุปไดวา 

 ความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคการบรหิารสวนตําบลคลองใหมในภาพรวม  ประชาชน

สวนใหญมคีวามพงึพอใจอยูในระดับ พอใจ  (คดิเปน รอยละ 80.03) 

 

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

1. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  ....ควรเสนอเปนขอ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก        การ

เสนอปญหาในการพัฒนาทองถ่ิน ไมควรเสนอวามีงบประมาณไมเพียงพอ เพราะจะก่ีป ก่ีเดือน รอยๆ ป      ก็มี

งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเปนประเทศท่ีอยูในกลุมประเทศยากจน กําลังพัฒนาประเทศ   จึงตอง

ใชงบประมาณอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด...จึงควรนําเสนอในมิติดานการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมเก่ียวของกับเงิน

หรืองบประมาณท่ีมีอยู แตถาโครงการ งานใด ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันซ่ึงจะทําใหเงินหรืองบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินถูกตัดทอน ลดลง นอยลง หรือหนวยงานอ่ืนมาใช ขอใชเงินหรืองบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ก็ควรนําเสนอเปนเรื่อง ๆ หรือเปนประเด็น ๆ ใหชัดเจน พรอมเสนอแนวทางการแกไข.... 

  ….นําขอ 1.3 มาประกอบขอเสนอแนะดวย.... (1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน) 
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