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ส่วนที่ 4 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1.2เคหะและชุมชน 

กองช่อง ส านักงานปลัด 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ
สังคม 

2.1สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักงานปลัด 

3. การพัฒนาด้านสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

3.1การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.2การศึกษา 
3.3สาธารณสุข 
3.4สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
3.5สังคมสังเคราะห ์
 
3.6การรักษาความสงบภายใน 
3.7งบกลาง 

กองการศึกษาฯ 
 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการ

สังคม 

ส านักงานปลัด 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและ
สังคม 

4.1 การศึกษา 
4.2การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด 

5 พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

5.1สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 
5.2เคหะและชุมชน 
5.3การเกษตร 

ส านักงานปลัด/
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองช่าง 

 

ส านักงานปลัด 

6. การบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

6.1บริหารงานท่ัวไป 
 
6.2สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด/
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

กองช่าง 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
2560) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
เชื่อมต่อ บริเวณบ้านว่าที่ ร.ต. ชาญ
ณรงค์   คุ้มรักษา  หมู่ที่ 1 เชื่อม ม.3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ 
จราจร 

กว้าง   6  เมตร 
ยาว  10  เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ

สัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน ร.ต.ชาญณรงค์  คุม้
รักษา  ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   4  เมตร 
ยาว  1000  
เมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้านสวนวิลเลจ 
หมู่ที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
จราจร 

กว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง260
ม. 

- 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ก๋งฝอย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ซอยมาเจริญ 
ม. 1 

เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก 

ระยะทาง 300 
เมตร 

- 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ีขึ้น กองช่าง 

แบบ ผ.  01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านลุงเปีย อยูเ่ป็นสุข ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
จราจร 

กว้าง 3 ม. 
ระยะทาง150 

ม. 

- 340,000 340,000 340,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบ้านนายถาวร  เขียน
ประชา  ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
จราจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 350 ม. 

2,200,000 2,200,000 - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการขยายสะพานบ้านนายเทีย่ง  
ทองพรรณ  พร้อมท่อระบายน้ าคสล.  
Ø 1.00 ม หมู่. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
จราจร 

กว้าง 3 เมตร  
เขื่อนกันดิน 30 
เมตร 

600,000 600,000 - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่ง
ท่อระบายน้ า คสล.  Ø 0.60 ม และบ่อ
พักสายบ้านนางมาลี เถื่อนถ้ าแก้ว ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 
เมตร 

- 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ าคสล.  Ø 0.60 ม. ซอย
บ้านละออง บุญสม ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ระยะทาง 220 
ม. 

- 485,000 485,000 485,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนน
สายกลางบ้านลุงเที่ยง ทองพรรณ 
พร้อมฝังท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม.ตลอด
เส้น หมู่ 2  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
ขนส่งสินค้า 

กว้าง   8   ม 
ระยะทาง 
1,000  ม. 

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

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพักบ้านนายสายัณห์ 
บุญน า ถึงบ้านนายอนันต์  บุตรน้ า
เพชร ม. 2 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 220 
ม. 

670,000 - - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ีขึ้น กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝั่ง
ท่อระบายน้ า คสล.  Ø 0.60 ม  
สายลุงอางค์  นุชาดี  ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  ม. 
ยาว   250   ม. 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ าคสล.  Ø 0.60 ม. บ้าน
นายบุญสืบ  สุขขัง  ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  ม. 
ระยะทาง   
160   ม. 

- 770,000 770,000 770,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ีขึ้น กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพรอ้ม
ฝังท่อระบายน้ าหนา้วัดสว่างเชื่อมต่อ
ขุนแก้ว ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 8  ม. 
ยาว   600   ม. 

- 4,800,000 4,800,000 4,800,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการฝังท่อระบายน้ าคสล. Ø 0.60 
ม. แยกลุงบุญมี   มีพงษ์เภา    ถึง
บ้านพเยาว์   สารทประเสริฐ ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

ระยะทาง 200 
ม. 

- 440,000 440,000 440,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ีขึ้น กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. Ø 0.60 ม.
พร้อมฝังท่อระบายน้ า ซอยหล่อพระ
หลังวัดสว่างอารมณ์ ร้านเจ้แป๋  ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 3 ม.  
ยาว 120 ม. 

- 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ีขึ้น กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. สายบ้านอุดร  
(ศักดา) บูรณตัิ ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   4   ม. 
ยาว 400 ม. 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  เสน้นาย
สุนันท์  ภุมมาลา ม. 2 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 150  
ม. 

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนาย
แสงชัย ติโลกนาท ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง   5   ม 
ระยะทาง 240 
ม. 

- 850,000 850,000 850,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แคแถวซอย 
10 พร้อมฝังท่อระบายน้ าคสล. Ø 0.60 
ม.  ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 ม.
ระยะทาง 160  
ม. 

- 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 0.60 
ม. หน้าหมู่บ้านกลางสวนต่อจากเดิมถึง
บ้านนายศรราม   น่วมศิริ  ม. 2 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 230 
ม. 

- 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ี
ขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกหลัง รร. บ้านคลองใหม่ ม.2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 1  ม. 
ระยะทาง   
370   ม. 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน 

ระบายน้ าไดด้ี
ขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเรียบคลอง
บ้านลุงอิ่น สุขบ ารุง ตามแนวถนน
คอนกรีต ม. 3 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 100 
เมตร 

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

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า คสล Ø 0.60 ม. ซอยเจ๊
แตงไทย ม. 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5  ม. 
ยาว  100   ม. 

- 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

 
 



6 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นก๋ง
ปิ่น  บ ารุงวงษ์ ม. 3 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 120  ม. 

- 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
เสนีย์  กลิม่พยอม ม. 3 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 150  ม. 

- 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ฝังท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. บ้าน
นายสินชัย น้อยพิทักษ์ ม. 3 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 200 ม.  

- 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรว่มใจ
(แถบสายกลาง) ม. 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 80 ม. 

- 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายท่อข้ามถนน 2 จุดสายบ้าน
นายบรรเทิง  คุ้มเจรญิ ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง  5 เมตร  
ยาว  220   ม. 

770,000 770,000 770,000 770,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างดินใหมส่าย รร.บา้น
ดอนทอง  ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 300 ม. 

- 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

 
 
 
 
 



7 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

32 โครงการก่อสร้างถนนดินใหมส่ายบ้าน
นายเที่ยง  พยุง (ต่อจากเดิม) ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4  ม.  
ยาว 50  ม. 
 

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พร้อมป้ายศูนย์ ฯ ม. 5 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาการ
พังทลายของดิน 

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

ประชาชน 

นักเรียนได้รับความ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. Ø 
0.60 ม. ต่อจากเดิมเส้นบ้านก านนัสม
พร  (โรงน้ าเกลือ) หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 400 
เมตร 

- 880,000 880,000 880,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้าน
นายทองฟัก  ทองพันธ์ หมู่ 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 180 เมตร 

- 430,000 430,000 430,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ 
บ้านนายพงษ์พันธ์  (น้อย) คุ้มบุ้ง
ค้า ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 500เมตร 

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

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

37 ติดตั้งกันสาดพร้อมรางน้ าฝนบริเวณ
ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 

เพื่อเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของ
ศูนย์ฯ 

รางน้ ายาว 30 
ม. 

70,000 70,000 70,000 - ศูนย์ไดร้ับการ
พัฒนา 

มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

38 โครงการก่อสร้างถนนคสล. วางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพกั  
สายบ้านนายศุภชัย  สายยืนยง   ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 350 
ม. 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบา้น
ลุงยงค์   คุ้มสวัสดิ์   ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เรียบ
ถนนสายบ้านลุงยงค์  คุ้มสวัสดิ์  ม. 3 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของ
ดิน 

ความยาว 80 
ม. 

- 560,000 560,000 560,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสายบ้าน
นายวิทยา  เล็กจินดา ม. 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 370 
ม. 

- 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ม. 5 

เพื่อป้องกัน
ปัญหาการ
พังทลายของดิน 

ยาว 57 เมตร 
สูง 1.80 ม. 

500,000 500,000 - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการขยายถนน คสล. สายท่ายาย
โหมด-ขุนแก้ว ไปแบงค์ชาติ หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 2  เมตร 
ยาว  800   ม. 

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

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อ
ระบายน้ าคสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สายบา้น พตอ.อดุลย์  สมัคร
วงษ์ ม. 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 747เมตร 
ไม่น้อยกว่า
3,589 ตร.ม. 

4,150,000 - - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

45 โครงการขยายสะพานท่ายายโหมด- 
ขุนแก้ว ม. 6 (บ้านป้าเซ็ง)  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 7 ม. 
 ยาว 7 เมตร  

- 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมฝังท่อระบายน้ าคสล. Ø 0.60 

ม. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาย
สังวาลย์   จั่นท่ามอญ  หมู่ที่ 6  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านการ

คมนาคม 

กว้าง 3   ม. 
ยาว  278  ม. 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

47 โครงการขยายสะพานบ้านผู้ใหญ่
ไมตรี ม. 6 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 4   เมตร 
ยาว 6    ม. 

- 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่สาย
บ้านนายเชาว์   กิตติพิชัย  ม. 6 

เพื่อความสะดวก
ด้านการคมนาคม 

กว้าง 8 ม. 
ยาว 2000 ม. 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลีย่นแปลง  เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเพื่อน ามาจัดท างบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขยายเขตจ าหน่ายและ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเส้นเจดีย์
สามองค์ถึงบ้านลุงอ่ิน ม. 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตจ าหน่ายและตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายเปราะ  พยุง  
ม. 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
บริเวณม. 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตจ าหน่ายและตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายทองขัน  
สวัสดิแพทย์ ม. 5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
บริเวณม. 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตจ าหน่ายและตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะซอยนาถึง ม. 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม 1 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลีย่นแปลง เดิมบริเวณดังกลา่วองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่มีความจ าเป็นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพใหแ้ก่
ประชาชนต าบลคลองใหม ่

เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 

ประชาชนต าบล
คลองใหม่ 

40,000 40,000 40,000 40,000 รายได้เพ่ิมขึ้น มีอาชีพอย่างต่อเนื่อง กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มสมัมาชีพต าบลคลอง
ใหม ่

เพื่อส่งเสริมกิจการ
ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจ านวน
สมาชิกได้รับการ

พัฒนา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรได้
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมให้
ความรู้และ
ปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบถึง
ปรัชญาการใช้
ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเข้าใจ 

อบรมจ านวน 
40 คน 

- 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดม้ี
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น
ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองสวัสดิการสังคม 

           

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี
คณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
ของการโครงการ 

60,000 - - - ร้อยละของจ านวน
สมาชิกได้รับการ

พัฒนา 

สมาชิกสตรีมีความรู้
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

1.เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสร้าง
ความรู้ ทักษะใน
การพัฒนาตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมัน
ให้ผู้น าสตรีมีความ
เข้มแข็งเป็นฐาน
พลังในการ
ขับเคลื่อนฯลฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรี
ในเขตพื้นท่ี 
อบต.คลองใหม่
จ านวน 80 คน 

- 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สมาชิกสตรไีด้รับ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่/
เครือข่ายต าบลคลองใหม ่

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ของกลุ่มเครือข่าย 

กลุ่มOTop 
กลุ่มสัมมาอาชีพ 
กลุ่ม อช. 

- 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวน
สมาชิกได้รับการ

พัฒนา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีศักยภาพมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    - 70,000 70,000 70,000    

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบริบทของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง จึงด าเนินการแกไ้ขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.3 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ แมว  

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัข/แมวที่จรจัดไม่มี
เจ้าของในพื้นที่ต าบล
คลองใหม ่

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ปัญหาโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/ แมวใน
ต าบลคลองใหม ่

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันควบคุม 
จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ 
วัสดุ ส าหรับสุนัขและ
แมวท่ีมีการขื้น
ทะเบียน 

- 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกัน
ปัญหาโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ส านักปลดั 

    100,000 90,000 90,000 90,000    

 
 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบริบทของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง จึงด าเนินการแกไ้ขให้สอดคล้องกับงบประมาณ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.  01 



14 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส ์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในพื้นที่กลุ่มเด็ก,
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ประชาชนท่ัวไป  กลุ่ม
เสี่ยง วัยรุ่น 

30,000 - - - ร้อยละของเด็กเยาวชน 
,ประชาชนท่ัวไปมี

ความรู้ในเรื่อง
เพศศึกษาภัยของเอดส์
และรู้จักวิธีป้องกันมิให้

เป็นโรคเอดส์ 

สามารถลดปัญหา
เอดส์ให้น้อยลงและ
สร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป
ให้รู้ถึงพิษภัยของ
เอดส์และสามารถ
ป้องกันได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตส านึกร่วมต้านภัย
เอดส ์

เพื่อให้ความรู้เรื่องการแพร่
ระบาดของปัญหาการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อ 

อบรมให้ความรู้ 
จ านวน 1 ครั้ง 

- 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้ง ท าให้ประชาชนผู้เข้า
รับการอบรมเข้าใจใน
การสร้างภูมิคุ้มกัน
และโรคแทรกซ้อนลด
ปัญหาการติดเชื้อ 
HIV 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    30,000 20,000 20,000 20,000    

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากบริบทของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง จึงด าเนินการแกไ้ขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการของผู้สูงอายุ  
ต.คลองใหม ่

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการแก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายสุุขภาพ
แข็งแรง 

80,000 - - - ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ี
ดี 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต. 
คลองใหม ่

เพื่อด าเนินการประชุม
คณะกรรมการและ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ 
อบต.คลองใหม ่

ฝึกอบรมสมาชิก
ชมรมผูสู้งอายุ อบต. 
คลองใหม่ไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง 

- 80,000 80,000 80,000 จ านวนครั้งการ
ประชุม 

ชมรมผู้สูงอายุมีการ
ประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และพัฒนาคณุภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ด้อย โอกาสให้มี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรม
เสรมิสร้าง
สมรรถภาพคนพิการ
,ผู้สูงอาย ุ

20,000 - - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้

พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการเตรยีมความพร้อม
ก่อนวัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการเตรยีมความพ้อม
ก่อนวัยผู้สูงอาย ุ

ประชาชนท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป 

- 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูสู้งอายุ
มีความรู้ในการ

เตรียมความพร้อม 

มีความเข้าใจและ
สามารถปฏบิัติตาม
ในการเตรียมความ
พร้อมในวัยผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านอุบัติภัย/หรือภัย
ธรรมชาติแก่ประชาชนต าบล
คลองใหม่  

ประชาชน เยาวชนไดร้ับ
ความรู้ในการป้องกันภัย 

ประชาชน เยาวชน
ในพื้นที่และต าบล
ใกล้เคียง 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจการกลุม่ผูสู้งอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ 
(กลุ่มผูสู้งอายุ
ต าบล) 

120,000 - - - ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
กิจกรรมรวมกลุม่กันเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ 
(กลุ่มผูสู้งอายุต าบล
คลองใหม ่

- 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
คลองใหม ่

เพื่อบริหารจดัการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

- 50,000 50,000 50,000 กองทุน
สวัสดิการมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถบริหาร
จัดการภายในกลุ่ม
กองทุนได้ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในชุมชนและ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
อาสาสมัครในชุมชนและ
ผู้น าชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

อาสาสมัครใน
ชุมชนและผู้น า
ชุมชนจ านวน 70 
คน 

- 40,000 40,000 40,000 จ านวน ได้รับการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่าง 
ๆ และการจัดการ
บริการสุขภาพเบื้องต้น
ในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    120,000 210,000 210,000 210,000    

 
 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแล 

เพื่อให้คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการได้รับ
ความรู้และมีกิจกรรม
ส่งเสริมชีวิต และจิตใน
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่ผูดู้แลคน
พิการและ คน
พิการ จ านวน 30 
คน 

- 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการพัฒนาการจัดสุข
ภาวะผูสู้งอายุและคนพิการ
ต าบลคลองใหม ่

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสุขภาวะให้แก่
ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

- 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุและคน
พิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุและคน
พิการได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ตามความเหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.7 แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ตามนโยบายรัฐบาล
ต้องการสรา้ง
หลักประกันรายได้ให้
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล
คลองใหม ่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยัง
ชีพผู้พิการ  

เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้ให้คนพิการ 

คนพิการในต าบล
คลองใหม ่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้พิการ 

ผูพ้ิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สมทบเบี้ยประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
เงินประกันสังคม 

จ่ายให้กับพนักงาน
อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อสวัสดิการใน
การ

รักษาพยาบาล 

พนักงานได้รับ
สวัสดิการ 

กองคลัง 

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

 
1,2 แก้ไขงบประมาณเพ่ือสอดคล้องกับความเป็นจริง  3 เพ่ิมเติมเพ่ือการจัดท างบประมาณ 
 
 
 
 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่จัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืน
กันกระแทกส าหรับเครื่อง
เล่นสนาม 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กนักเรยีน 

จัดซื้อแผ่นยางปูพ้ืน
กันกระแทก 

20,000 - - - นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย

ในการเล่นเครื่อง
เล่น 

ร้อยละของนักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 
 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาพัฒนาการ
ครู/ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาการการเรียน
การสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถน ามา
พัฒนาการเรียน

การสอน 

นักเรียนได้รับ
ความรู ้

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิและน าไปจัดท างบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดังานเฉลมิพระ
ชนมพรรษา28 กรกฎาคม
และ 12 สิงหามหาราชินีนาถ 
 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในงาน  เพื่อแสดงความ
จงรักภักดตี่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสรา้ง
ความสามัคคีในหมูป่ระชาชน 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และ
จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ  
เช่น  ป้าย
ประชาสมัพันธ์   
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีและความ
สามัคครี่วมกัน 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

 รวม 50,000 50,000 50,000 50,000    

 
เหตุผลและความจ าเป็น คือ ปัจจบุันรัฐบาลได้ประกาศให้วันท่ี 5 ธนัวาคม เป็นวันชาติ และใหจ้ัดงานเทิดพระเกยีติในวันท่ี 28 กรกฏาคม แทน เพื่อสนองตอบนโยบายรฐับาลและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงและจัดกจิกรรมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณที่มตี่อพสกนิกรชาวไทย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีมีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณี  

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์   

10,000 - - - ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี 
 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
แห่เทียนจ าน าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความสนใจและมีส่วน
ร่วมในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ประชาชนต าบล
คลองใหม ่

5,000 - - - ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนร่วมกันสืบ
สานประเพณีเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนต าบล
คลองใหม ่

10,000 - - - ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณี 
 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 

 รวม 25,000 - - -    

 
เหตุผลและความจ าเป็น คือ ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคล้องกับการจัดท างบประมาณ  

 
 
 
 

แบบ ผ.  01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ พร้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าท่ีใน
พื้นที่ต าบลคลอง
ใหม ่

25,000 - - - มีการจัดอบรม 1 
ครั้ง 

ได้น าคุณธรรม
จริยธรรมและหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฎิบัติงานและมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการ
ท างาน 

เพื่อสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 

พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก ลูกจ้าง 

- 25,000 - - ร้อยละความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน ,ผู้บริหารมี
ความเข้าใจมีหลัก
คุณธรรมน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาใน
การปฺฏิบัติงาน 

พนักงาน 
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

- - 25,000 - มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาจิตใจและ
การพัฒนาตนเองเป็นผู้
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนาจติใจ 
จิตส านึกด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาใน
การปฺฎิบัติงาน 

พนักงาน 
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

- - - 25,000 มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ

พนักงาน และผู้บริหาร
สมาชิกข้าราชการ 

อบต. 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.  01 

แบบ ผ.  01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการ อบต.คลองใหม่
เคลื่อนที ่

เพื่อการให้บริการ
ประชาชนเคลื่อนที ่

ประชาชนในพ้ืนท่ี
และต าบลใกลเ้คียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชากรจ านวน 
100คน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับ
สมาชิกองค์การบรหิารส่วน
ต าบลคลองใหม ่

สมาชิกได้รับการพัฒนา
ความรูส้ าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ได้รับความรูด้้าน
ระเบียบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

คลองใหม ่

ได้รับความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิและน าไปจัดท างบประมาณ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.2 แผนงาน บริหารงานคลัง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมรายได้ในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 

การจัดเก็บภาษีใน
ต าบลคลองใหม ่

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

กองคลัง 

2 โครงการจ้างเหมาแรงงาน
พนักงานปฏิบัติงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได ้

เพื่อจัดจ้างแรงงาน
พัฒนางานจัดเก็บรายได ้

การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

90,000 90,000 90,000 90,000 งานจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพ 

มีรายได้เพิม่มากข้ึน กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคารศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุต าบลคลองใหม ่

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
ให้ใช้งานได้ 

ติดตั้งผา้ม่าน เวทีไม้ 
ภายในห้องประชุม 

600,000 - - - รองรับการ
ให้บริการส าหรับ

ประชาชน 

ห้องประชุมที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคารศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุต าบลคลองใหม ่

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
ให้ใช้งานได้ 

ปรับปรุงห้อง
ประชุมโดยการติด
ผนังวอลเปเปอร์ 
ผ้าม่าน และฉาก
กั้นห้องประชุม 

360,000 - - - รองรับการ
ให้บริการส าหรับ

ประชาชน 

ห้องประชุมที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งหลังคากัน
สาดอาคารบริการผูสู้งอายุ
ต าบลคลองใหม่ พร้อมราง
น้ าฝนอาคารบา้นพัก 

เพื่อติดตั้งหลังคากันสาด
พร้อมรางน้ าฝน 

ติดตั้งหลังคาพร้อม
รางน้ าฝนให้ใช้งาน
ได ้

80,000 80,000 - - สามารถใช้งาน
อาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันการ
สาดของน้ าฝน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม อาคารศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุต าบลคลองคลอง
ใหม ่

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีทาง
ราชการให้สามารถใช้
งานได้เกิดประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

74,000 - - - เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนและผู้ใช้
สถานท่ีเกิด
ประโยชน ์

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    6.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
สวัสดิการให้กับพนักงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของลูกจ้าง 

สวัสดิการของ
ลูกจ้าง 

สป 

2 เงินส ารองจ่าย เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารอง
จ่ายฉุกเฉินกรณีเกดิภัย 

ประชาชนท่ีได้รบั
ภัยพิบัต ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 แก้ไขปัญหา
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิ

สป 

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
ข้าราชการท้องถิ่น 

ข้าราชการท้องถิ่น 400,000 400,000 400,000 400,000 ความมั่นคงหลัง
เกษียณ 

ข้าราชการมีขวัญ
และก าลังใจ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
สายสะแกเล็ก-บางประแดง  
ม.1- ม. 2 

เพื่อป้องกัน
การพังทลาย
ของดิน 

สูง 2  เมตร 
ยาว 3  กม. 
จุดเริม่ต้นโครงการ  
จุดสิ้นสุดโครงการ  
 

    ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลาย
ของดิน 

กองช่าง กองช่าง 
อบต.คลอง

ใหม ่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน
สายบ้าน ผช. ชูชาติ กลิ่นถนอม 
ม. 4 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 300 ม. 
 

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

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของ

ดิน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 
สายบ้านลุงเซี้ยง  พลอยรัศมี  
ม. 5 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ระยะทาง 450 
ม. 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ป้องกันการ
พังทลายของ

ดิน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติกเส้น
คลองโพธิ์ ม. 5 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ด้านการ
คมนาคม 

กว้าง 6  ม. 
ระยะทางยาว 
1,600 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.1 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ภายในต าบลคลองใหม ่

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื่น
เขิน 

ขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินภายในต าบล
คลองใหม่ ม.1-6 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ล าคลองสะอาด
ขึ้น 

รักษาสมดุล
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

 

 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิและน าไปจัดท างบประมาณ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

10 
4 

 
 

9,400,000 
800,000 

 
 

46 
4 

 
 

47,845,000 
800,000 

 
 

43 
4 

 
 

44,545,000 
800,000 

 
 

41 
4 

 
 

38,025,000 
800,000 

  

รวม 14 10,200,000 50 48,645,000 47 45,345,000 45 38,825,000   

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
4 

 
140,000 

 
5 

 
160,000 

 
5 

 
160,000 

 
5 

 
160,000 

  

รวม 4 140,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000   

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.2แผนงานการศึกษา 
3.3แผนงานสาธารณสุข 
3.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5แผนงานสังคมสังเคราะห ์
3.6แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.7แผนงานงบกลาง 

 
- 
 
- 
1 
4 
1 
- 
3 

 
 
 
 

100,000 
155,000 
120,000 

 
12,700,000 

 
 
 
 
1 
4 
5 
 
3 

 
 
 
 

90,000 
145,000 
260,000 

 
12,700,000 

 
 
 
 
1 
4 
5 
 
3 

 
 
 
 

90,000 
145,000 
260,000 

 
12,700,000 

 
 
 
 
1 
4 
5 
 
3 

 
 
 
 

90,000 
145,000 
260,000 

 
12,700,000 

  

รวม 13 13,075,000 13 13,195,000 13 13,195,000 13 13,195,000   

แบบ ผ.  07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1แผนงานการศึกษา 
4.2แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
 
2 
4 

 
 

30,000 
75,000 

 
 
1 
1 

 
 

10,000 
50,000 

 
 
1 
1 

 
 

10,000 
50,000 

 
 
1 
1 

 
 

10,000 
50,000 

  

รวม 6 105,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000   

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

          

รวม           

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทีด่ี 
6.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2แผนงานบริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.4 แผนงานงบกลาง 
 

 
3 
2 
4 
3 

 
45,000 
110,000 

1,114,000 
1,100,000 

 
3 
2 
1 
3 

 
45,000 
110,000 
80,000 

1,100,000 

 
3 
2 
- 
3 

 
45,000 
110,000 

- 
1,100,000 

 
3 
2 
- 
3 

 
45,000 
110,000 

- 
1,100,000 

  

รวม 12 2,369,000 9 1,335,000 8 1,255,000 8 1,255,000   

รวมทั้งสิ้น           

แบบ ผ.  07 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่าน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2653 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อสาย
ดับเพลิง ฯลฯ 

ถังดับเพลิง สายดับเพลิง 
ชุดดับเพลิง ใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

 
 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิและน าไปจัดท างบประมาณ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่าน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2653 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อติดตั้ง
หลังคากันสาด
อาคารศูนย์
บริหารผู้สูงอาย ุ

หลังคากันสาด 200,000 200,000 - - กองช่าง 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อติดตั้งราง
น้ าฝนอาคาร
ห้องพัก 

ติดตั้งรางน้ าฝน 100,000 100,000 - - กองช่าง 

3 บริหารงานทั่วไป 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

ตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจก 

5,000 - - 3,000 ส านักปลัด 

4 การศึกษา 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศ 74,000 - - - กอง
การศึกษา 

5 การศึกษา 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

ตู้แฟ้มเอกสาร40 ช่อง 7,800 - - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่าน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2653 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การศึกษา 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

เก้าอ้ีแบบมีพนักพิง 14,000 - - 2,000 กอง
การศึกษา 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศ 200,000 - 100,000 - ทุกกอง 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ 200,000 - 100,000 - กองช่าง 

9 บริหารงานทั่วไป 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชนใน
การจัดสถานท่ี 

เก้าอี้แบบมีพนักพิง 

 
 

- 
 

5,000 
 
 

- 
 
 
 

5,000 
 

ส านักปลัด 
 

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในการ
ประปา 

ปั้มซัมเมอร์ส 350,000 350,000 350,000 350,000 กองช่าง 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิและน าไปจัดท างบประมาณ
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