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1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง   ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่   ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของอ ำเภอสำมพรำน   ตั้งอยู่เลขท่ี  159  หมู่  3  ต ำบลคลองใหม่   อ ำเภอสำมพรำน   จังหวัดนครปฐม   
อยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอสำมพรำนประมำณ  2  กิโลเมตร    

  ชุหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล    จ ำนวนหมู่บ้ำน     มีทั้งสิ้น   6   หมู่บ้ำน 
-  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่เต็มทั้งหมู่บ้ำน จ ำนวน  5   หมู่บ้ำน  

ได้แก่   
  หมู่ที่  1  บ้านบางพระ    หมู่ที่  2  บ้านคลองใหม่      

หมู่ที่  3  บ้านคลองใหม่  หมู่ที่  4  บ้านดอนทอง     
   หมู่ที่  5  บ้านคลองใหม่ 
-  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่บำงส่วน  จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน  ได้แก่   

   หมู่ที่  6  บ้ำนสะแกเล็ก  
  ประวัติควำมเป็นมำ  แต่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชกำรที่ 5  คลองใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มีล ำคลอง

ธรรมชำติมำกมำย หลำยสำยด้วยกัน  บรรยำกำศร่มรื่น เรือกสวนไร่นำมำกมำย  ด้วยชำวบ้ำนในพื้นที่ล้วน
ประกอบอำชีพท ำนำ  ท ำสวน  และน ำผลผลิตที่ได้มำแลกเปลี่ยน  ซื้อขำยกัน  โดยใช้พำหนะคือ เรือ ที่
ชำวบ้ำนใช้ในกำรบรรทุกสินค้ำมำขำยกันบริเวณล ำคลองสำยต่ำง ๆ ที่ทะลุผ่ำนถึงกันได้  นับวันปริมำณกำร
จับจ่ำยสินค้ำก็เริ่มเพ่ิมมำกขึ้นเป็นทวีคูณ  คนก็เพ่ิมมำกข้ึน  แต่สถำนที่  คลองกลับแคบลง  ประกอบกับทำง
อ ำเภอสำมพรำนได้งบประมำณมำด ำเนินกำรขุดลอกคลองในพื้นที่  ขยำยคลองให้มีบริเวณกว้ำงมำกข้ึน  ท ำ
ให้กำรค้ำขำยบริเวณดังกล่ำวดีและสะดวกขึ้นเรื่อยมำ  ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนดีขึ้น  มีรำยได้
เพ่ิมข้ึน  และชำวบ้ำนในละแวกนี้ต่ำงก็เรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่ำ “คลองใหม่” ครั้นเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ระบอบกำรปกครองขึ้นใหม่ ในปี รศ.112  ที่มีกำรแบ่งแยกเป็นมณฑล  เป็นอ ำเภอ  เป็นต ำบลขึ้น  เพ่ือง่ำย
ต่อกำรปกครอง  จึงเรียกชื่อต ำบลที่ตั้งขึ้นใหม่  โดยเรียกตำมชื่อคลองที่ขุดใหม่ว่ำ “ต าบลคลองใหม่” และใช้
เรียกมำจนถึงทุกวันนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  เป็นขนำดกลำง  โดยได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำ
ต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เมื่อวันที่  2  มีนำคม  พ.ศ. 2538    

  เนื้อที่   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  มีพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบทั้งหมด  12.51 
ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  7,820    ไร่    

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 



1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม   มีคลองธรรมชำติและคลองที่ขุดข้ึนมำเพ่ือ
กำรเกษตรตั้งอยู่บนที่รำบภำคกลำงตอนล่ำง  หรือที่รำบบริเวณสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำท่ำจีน  พื้นดินค่อนข้ำง
เรียบพื้นที่สองฝั่งแม่น้ ำเป็นที่รำบ  น้ ำท่วมถึง 

อำณำเขต   
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับต ำบลโคกพระเจดีย์, ต ำบลท่ำกระชับ, ต ำบลบำงแก้ว, ต ำบลขุนแก้ว   

อ ำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม    โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกบริเวณสะพำนคลองโพธิ์ ที่ถนนสำยคลอง
ทำงหลวง - วังน้ ำขำว ที่พิกัดพีอำร์ ๒๕๗๑๘๗ ต่อไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตำมแนวคันสวนของที่ดิน
เอกชน  ระหว่ำงแนวเขตต ำบลโคกพระเจดีย์และต ำบลท่ำกระชับกับต ำบลคลองใหม่  จนถึงที่ดินนำย
ประมวล   นุ่มนวล   ริมถนนสำยแคแถว - คลองทำงหลวง ด้ำนฝั่งคลอง ที่พิกัดพีอำร์  ๒๖๒๑๙๕   ไปทำง
ทิศตะวันออก    ตำมแนวคันสวนเอกชน ระหว่ำงแนวเขตต ำบลบำงแก้วและต ำบลขุนแก้วกับต ำบลคลองใหม่ 
จนถึงสำยวัดสว่ำงอำรมณ์บริเวณหลังวัดสว่ำงอำรมณ์ ที่พิกัดพีอำร์ ๒๘๐๑๙๕ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตำมแนวคันสวนเอกชน   ระหว่ำงแนวเขตต ำบลขุนแก้ว  จนถึงถนนสำยแคแถวด้ำนติดคลองบริเวณหน้ำ
โรงงำนเลิศลอย ทำงทิศตะวันตก ที่พิกัดพีอำร์ ๒๘๓๑๙๘ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือถนนสำยแคแถว - 
คลองทำงหลวง บริเวณหน้ำไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต  ที่พิกัดพีอำร์ ๒๘๗๒๐๐   ไปทำงทิศตะวันออก เฉียงเหนือตำม
แนวโรงงำนไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตตัดถนนเพชรเกษม ที่กิโลเมตร  ๓๘+๗๖๐ บริเวณสำยแยกสำย ๘   ที่พิกัดพีอำร์ 
๒๙๗๒๐๓ ไปทำงทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ตำมแนวโรงงำนเฟอร์นิเจอร์ สิ้นสุดที่พิกัดพีอำร์ ๒๙๖๒๐๘  รวม
ระยะทำงด้ำนทิศเหนือ ประมำณ  ๖.๘  กิโลเมตร 

ทิศใต ้   ติดต่อกับต ำบลบำงช้ำง , ต ำบลคลองจินดำ  อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกบริเวณกึ่งกลำงแม่น้ ำนครชัยศรี ระหว่ำงแนวเขตต ำบลสำมพรำนและต ำบลบำงช้ำง 
กับต ำบลคลองใหม่   บริเวณมุมที่ดินวัดบำงช้ำงเหนือ  ที่พิกัดพีอำร์ ๓๐๗๑๖๙ ไปทำงทิศเหนือตำมแนวสวน
เอกชน ระหว่ำงแนวเขตท่ีดินต ำบลบำงช้ำงกับต ำบลคลองใหม่ ตำมแนวป่ำช้ำจนถึงบริเวณบนถนนสำยสะแก
เล็กบำงประแดง ที่หมุดหลักเขต  ที่พิกัดพีอำร์ ๓๐๖๑๖๙  ไปทำงทิศเหนือไปตำมแนวที่ดินเอกชน ระหว่ำง
แนวเขตต ำบลบำงช้ำงกับต ำบลคลองใหม่ จนถึงที่ดินของนำยประทุม  บ ำรุงวงค์  ที่พิกัดพีอำร์ ๓๐๒๑๖๘  
ต่อไปทำงทิศเหนือตำมแนวสวนของที่ดินเอกชน ระหว่ำงแนวเขตท่ีดินต ำบลบำงช้ำงกับต ำบลคลองใหม่ จนถึง
บริเวณมุมโรงงำนทำนตะวัน  ด้ำนหน้ำทำงทิศเหนือ  ที่พิกัดพีอำร์ ๒๙๑๑๗๕  ไปทำงทิศตะวันตก  ตำมแนว
สวนเอกชน  ระหว่ำงแนวเขตต ำบลบำงช้ำงกับต ำบลคลองใหม่ จนถึงบริเวณที่ดินของผู้ใหญ่มนัส กำระเวก  
บริเวณริมถนนหน้ำโรงเรียนบ้ำนดอนทอง  บริเวณทำงเข้ำบ้ำนนำยเอ้ือม  น้อยพิทักษ์ ที่พิกัดพีอำร์ 
๒๗๓๑๗๑ ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมแนวสวนเอกชน    ระหว่ำงต ำบลคลองจินดำกับต ำบลคลองใหม่ 
จนถึงบริเวณกึ่งกลำงสะพำนถนนสำยแคแถว - วัดวังน้ ำขำว  สิ้นสุดด้ำนทิศใต้ที่พิกัดพีอำร์ ๒๕๙๑๖๘  รวม
ระยะทำงประมำณ  ๕.๘ กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต ำบลหอมเกร็ด, ต ำบลท่ำตลำด, ต ำบลสำมพรำน อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกบริเวณที่ดินของนำงทองหยิบ  ชิดปรำง ระหว่ำงแนวเขตต ำบล
หอมเกร็ด  ที่พิกัดพีอำร์  ๓๑๑๒๑๖  ต่อไปทำงทิศใต้     ตำมแนวที่ดินเอกชน      ระหว่ำงแนวเขตกับต ำบล
หอมเกร็ดและต ำบลท่ำตลำดกับต ำบลคลองใหม่  ไปตำมแนวรั้วของหมู่บ้ำนศุภมงคล  จนถึงมุมหมู่บ้ำนทำง



ทิศใต้  ที่พิกัดพีอำร์ ๓๑๗๒๑๔ ไปทำงทิศใต้ตำมแนวรั้วของหมู่บ้ำนศุภมงคลจนถึงที่ดินของร้ำนย่งเส็งเชียง  
บริเวณมุมที่ดินติดถนนคอนกรีต  ที่พิกัดพีอำร์ ๓๑๖๒๑๐  ไปตำมแนวสวนเอกชน  ระหว่ำงแนวเขตต ำบลท่ำ
ตลำดทำงทิศตะวันตก จนถึงบริเวณริมคลองชูเกียรติบริเวณมุมที่ดินของร้ำนย่งเส็งเชียง ที่พิกัดพีอำร์ 
๓๑๕๒๑๐ ไปตำมแนวทิศใต้ตำมแนวคลองชูเกียรติจนถึงบริเวณบ้ำนเลขที่  ๔๘/๑๒   หมู่ที่ ๑ ต ำบลท่ำตลำด   
ที่พิกัดพีอำร์ ๓๑๓๒๐๒  ไปตำมแนวทิศตะวันตก  ตำมที่ดินเอกชน  แนวเขตต ำบลคลองใหม่  จนถึงบริเวณ
ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนนเพชรเกษม  ตรง กม. ๓๗.๙๐๐  ตำมแนว ตั้งฉำกระยะ ๔๓๐  เมตร  บริเวณพิกัดพี
อำร์ ๓๐๑๒๐๕  ไปตำมแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมท่ีดินเอกชนจนถึงบริเวณริมถนนเพชรเกษมฟำกใต้ตรง 
กม. ๓๗.๙๐๐  บริเวณพิกัดพีอำร์ ๒๙๙๒๐๒  รวมระยะประมำณ ๔๖๐  เมตร  ไปตำมแนวทิศตะวันออก
เฉียงใต้  ซึ่งตั้งอยู่ห่ำงจำกริมแม่น้ ำนครชัยศรีฝั่งเหนือ ๑,๖๔๐ เมตร  บริเวณพิกัดพีอำร์ ๓๐๖๑๘๖  รวม
ระยะประมำณ ๑,๖๗๐ เมตร  ไปตำมแนวทิศใต้  ตำมแนวล ำคลอง  ซึ่งตั้งอยู่ปำกคลองบำงพระฝั่งตะวันออก  
บริเวณพิกัดพีอำร์  ๓๑๐๑๗๒  รวมระยะประมำณ ๑,๖๔๐  เมตร  

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต ำบลคลองจินดำ   อ ำเภอสำมพรำน   จังหวัดนครปฐม  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจำกบริเวณก่ึงกลำงสะพำนถนนสำยแคแถว - วัดวังน้ ำขำวติดบริเวณที่ดินของนำงถนอม  โป้สมบุญ  ที่
พิกัดพีอำร์ ๒๕๙๑๖๘  ไปทำงทิศเหนือ ตำมแนวถนนสิ้นสุดด้ำนทิศตะวันออกที่สะพำนคลองโพธิ์ที่พิกัดพีอำร์  
๒๕๗๑๘๗ รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันตกประมำณ  ๒  กิโลเมตร 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่มีสภำพอำกำศร้อน 
1.4   ลักษณะของดิน  ดินร่วนเหมำะส ำหรับกำรท ำกำรเกษตร 

                 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   มีล ำคลอง และแม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำน 
       1.6  ลักษณะของไม้/ป่ำไม้     ส่วนใหญ่พื้นที่ท ำกำรเกษตร  สภำพพ้ืนที่เป็นสวนกำรเกษตร 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตกำรปกครอง  6  หมู่ 
 2.2  กำรเลือกตั้ง  
จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (ข้อมูลเมื่อวันที่  7 สิงหาคม  พ.ศ. 2559)   

   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,165     คน 
  -  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ 4,085     คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2559) 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1    บริเวณบ้ำนนำยเที่ยง  ทองพรรณ  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,053   มำ 609 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2    บริเวณ รร. บ้ำนคลองใหม่  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 722    มำ 417 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2    บริเวณ  รร. บ้ำนคลองใหม่   จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 783   มำ 420 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 3    อบต. คลองใหม่   จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 619   มำ 397 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 3    อบต. คลองใหม่  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 693    มำ 397 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4    บริเวณกองทุนหมู่ 4  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 720   มำ 415 



 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 5    รพ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองใหม่  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 930    มำ 574 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 6    หมู่บ้ำนศุภมงคล   จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 508   มำ 282 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 6     หมู่บ้ำนศุภมงคล  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ 1,137   มำ 587 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น           9,070       คน 

แยกเป็น  ชำย     4,442       คน 
   หญิง    4,628       คน      
ครัวเรือนทั้งสิ้น     3,571  ครัวเรือน  
3.2  ช่วยอำยุและจ ำนวนประชำกร 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้ำน  
จ ำนวน

ครัวเรือน 
แรก
เกิด 

1-17 ปี 18-59ปี 60ปีข้ึนไป 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 

1 บ้ำนบำงพระ 593     626 674 1,300 

2 บ้ำนคลองใหม่ 871     940 993 1,933 

3 บ้ำนคลองใหม่ 655     813 820 1,633 

4 บ้ำนดอนทอง 221     441 445 886 

5 บ้ำนคลองใหม่ 389     585 613 1,198 

6 บ้ำนสะแกเล็ก 842     1037 1,083 2,120 

รวม 3,571 95 1,788 5,915 1,251 4,442 4,628 9,070 

( ที่มา  :  *   ข้อมูลของส านกัทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอสามพราน   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559) 

4.  สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ ำนวน  ๑  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
- โรงเรียนประถมศึกษา  จ ำนวน  ๔  แห่ง  คือ 
โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ -                        ผอ.รร.วัดบำงช้ำงเหนือ         จ ำนวนนักเรียน    ๘๗      คน 
โรงเรียนบ้ำนคลองใหม ่ นำงสำวสุภีร์  เตชะเอนก   ผอ.รร.บ้ำนคลองใหม่     จ ำนวนนักเรียน   ๒๘๗     คน  
โรงเรียนบ้ำนดอนทอง    -                             ผอ.รร.บ้ำนดอนทอง        จ ำนวนนักเรียน    ๖๕      คน 
โรงเรียนนำคประสิทธิ์    นำงสำวประนอม  ยังศิริ  ผอ.รร.นำคประสิทธิ์       จ ำนวนนักเรียน   ๒,๑๓๕   คน 
-  โรงเรียนมธัยมศึกษำ        จ ำนวน  ๑   แห่ง 
โรงเรียนนำคประสิทธิ์   นำงสำวประนอม  ยังศิริ  ผอ.รร.นำคประสิทธิ์        จ ำนวนนักเรียน   ๒,๐๓๔   คน 



 4.2  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ 

 1.  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลคลองใหม่   
2.  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน        จ ำนวน 1  แห่ง 
4.3  อำชญำกรรม  พบน้อยในพ้ืนทีเ่นื่องจำกมีกำรตรวจตรำและตั้งด่ำนตรวจร่วมกับต ำรวจ 
4.4  ยำเสพติด  พบน้อยมำก  ไม่มีกำรแพร่ระบำด 
4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 

จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ท่ีรับเบี้ยยังชีพ 

 

หมู่ที่ 
งบรัฐบาล งบ อบต. 

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๑ 54 87 141 10 13 23 - - - 
๒ 104 121 225 27 14 41 - 1 1 
๓ 132 116 248 10 15 25 - - - 
๔ 61 70 131 8 9 17 - - - 
๕ 62 84 146 4 11 15 - - - 
๖ 67 95 162 30 17 47 - - - 

รวม 480 573 1,053 89 79 168 - 1 1 
                                                       ( ที่มำ : งำนพัฒนำชุมชน  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน ๒๕๕๙ ) 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  กำรคมนำคมขนส่ง   ส่วนมำใช้รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ในกำรคมนำคม 
5.2  กำรไฟฟ้ำ  

-  จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้กระแสไฟฟ้ำ    จ ำนวน     6 หมู่บ้ำน 
  -  อัตรำกำรใช้ไฟฟ้ำของหมู่บ้ำน คิดเป็นอัตรำ   จ ำนวน 100   เปอร์เซ็นต์ 

5.3  กำรประปำ 
 - ใช้บริกำรน้ ำบำดำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
5.4  โทรศัพท์ 

- ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ     จ ำนวน   15       ตู้ 
 -  โทรศัพท์บ้ำน      จ ำนวน   60 เปอร์เซ็นต์ 
 - บริกำรอินเตอร์เน็ตฟรี     จ ำนวน     1      แห่ง 
5.5 ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-ใช้บริกำรไปรษณีย์สำมพรำน 



6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 กำรเกษตร 
 ประชำกรในต ำบลคลองใหม่   ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอำชีพ   เกษตรกรรม   โดยกำรปลูกพืช  

ได้แก่  ฝรั่ง   ชมพู่   มะพร้าว   ล าไย ข้าว กล้วยไม้   พืชผักต่างๆ  รองลงมา  ได้แก่   อาชีพรับจ้าง   รับ

ราชการ  ค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว  โดยมีพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 5,606.5 ไร่  ส่วนมาเป็นพื้นที่
ข้าว  สวน  ประมง 

 6.2  กำรประมง   - 
 6.3  กำรปศุสัตว์  - 
 6.4  กำรบริกำร   มีปั้มน้ ำมันหลอด     จ ำนวน  3 แห่ง 
   ร้ำนสะดวกซ้ือ 7-11  จ ำนวน  1  แห่ง 
 6.5  กำรท่องเที่ยว   เป็นระบบนิเวศสำมำรถปั่นจักรยำนชมสวนได้ 
 6.6  อุตสำหกรรม  27  แห่ง 
 6.7  กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  13  กลุ่ม 
                    -  ลูกเสือชำวบ้ำน     1   รุ่น  80   คน 

-  กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ   1 กลุ่ม 90 คน 
  (นำงพจนีย์    วิเศษสิทธิ์   ประธำนกลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ)   

 -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต  6 กลุ่ม   1,000 คน 
 -  กลุ่มยุวเกษตร    1 กลุ่ม 30 คน 

  -  กลุ่มศูนย์เยำวชน   1 กลุ่ม 30 ค 
  -  ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  1 กลุ่ม   -  
  -  กองทุนสวัสดิกำรชุมชน   1    กลุ่ม 756 คน 
  (นำยพิธี    กิจบ ำรุง  ประธำนกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรชุมชน )   
  -  กลุ่มชำวสวนกล้วยไม้   1 กลุ่ม      13 คน 
  -  กลุ่มผู้ใช้น้ ำ    1 กลุ่ม    123 คน 
  -  กองทุนหมู่บ้ำน   6 กลุ่ม    1220 คน 
  (นำยบรรเทิง     คุ้มเจริญ       ประธำนเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน) 
  -  กลุ่มผู้สูงอำยุ    1 กลุ่ม 235 คน   
  (นำยจรูญ   จือวงษ์       ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ  )  
  -  กลุ่มวิสำหกิจชุมชน   1 กลุ่ม        126  คน 
  (นำงอ้วน   พยุง     ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน)    
  -  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   อปพร. 1   กลุ่ม     30 คน 
  (นำยสังวำลย์    มำกหลำย   ประธำนกลุ่มอปพร. )  
 6.8  แรงงำน   เป็นประชำกรแฝง 



7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
 (1)  หมู่บ้ำนบ้ำนพระ หมู่ที่ 1 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 1,300 คน ชำย 626 คน หญิง 674 คน ครัวเรือน  593 ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,203 ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   6    ครัวเรือน 

174 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    27  ครัวเรือน 

151.31       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    5 ครัวเรือน 

47.50      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 13    ครัวเรือน 

62.50      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 6   ครัวเรือน 

13      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

3    ครัวเรือน 
 5        ไร่ 
10   ครัวเรือน 
59.97       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
3   ครัวเรือน 
49        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 



(2)  หมู่บ้ำนบ้ำนคลองใหม่ หมู่ที่ 2 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 1,933 คน ชำย 940 คน หญิง 993 คน ครัวเรือนทั้งหมด  871 ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,655ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   12    ครัวเรือน 

481.50 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    49  ครัวเรือน 

339.36       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    1 ครัวเรือน 

20      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 23   ครัวเรือน 

92.50      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 19   ครัวเรือน 

51.57     ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

5    ครัวเรือน 
 88.28       ไร่ 
12   ครัวเรือน 
64.38       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
3   ครัวเรือน 
30        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 



(3)  หมู่บ้ำนบ้ำนคลองใหม่ หมู่ที่ 3 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 1,633 คน ชำย 813 คน หญิง 820 คน ครัวเรือนทั้งหมด  655 ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,127 ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   27    ครัวเรือน 

686.75 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    71  ครัวเรือน 

421.04       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    9 ครัวเรือน 

25      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 40   ครัวเรือน 

186.50      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 20   ครัวเรือน 

85.75     ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

8   ครัวเรือน 
 61.31       ไร่ 
12   ครัวเรือน 
50.50       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
8   ครัวเรือน 
30        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 



(4)  หมู่บ้ำนดอนทอง หมู่ที่ 4 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 886 คน ชำย 441 คน หญิง 445 คน ครัวเรือนทั้งหมด  221 ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,323ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   17    ครัวเรือน 

502.50 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    37  ครัวเรือน 

158.43       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    2 ครัวเรือน 

2.25      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 29   ครัวเรือน 

126.25      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 15   ครัวเรือน 

71.67     ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

2  ครัวเรือน 
 12.50       ไร่ 
12   ครัวเรือน 
57.50       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
3   ครัวเรือน 
18.24        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 



(5)  หมู่บ้ำนคลองใหม่ หมู่ที่ 5 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 1198 คน ชำย 585 คน หญิง 613 คน ครัวเรือนทั้งหมด  389 ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1,622  ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   31    ครัวเรือน 

729.31 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    66  ครัวเรือน 

679.80       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    9 ครัวเรือน 

81.75      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 17   ครัวเรือน 

104.25      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 20   ครัวเรือน 

39.42     ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

13  ครัวเรือน 
 18       ไร่ 
12   ครัวเรือน 
66.85       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
3   ครัวเรือน 
40        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 



(6)  หมู่บ้ำนสะแกเล็ก หมู่ที่ 6 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 2120 คน ชำย 1037 คน หญิง 1083 คน ครัวเรือนทั้งหมด  842ครัวเรือน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  890  ไร่  ท ำกำรเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน   10    ครัวเรือน 

724.50 ไร่   800   กก./ไร ่    4,500   บำท/ไร่   9,600    บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน      ครัวเรือน 

         ไร่   กก./ไร ่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    ฝรั่ง        .    20  ครัวเรือน 

146.90       ไร่ 2,000     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่ 40,000      บำท/ไร่ 
สวน    มะม่วง        .    3 ครัวเรือน 

4.65      ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 37,500   บำท/ไร ่
สวน  ชมพู ่        . 3  ครัวเรือน 

32      ไร่ 2,300     กก./ไร ่ 8,000     บำท/ไร ่ 69,000    บำท/ไร ่
สวน  มะพร้ำว       . 4   ครัวเรือน 

12.50     ไร่ 2,500    กก./ไร ่ 4,000    บำท/ไร ่ 100,000   บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร่ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่   กก./ไร ่    บำท/ไร ่ .   บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่    กก./ไร ่    บำท/ไร ่ ................บำท/ไร ่

  อื่นๆ สวนล ำใย  
                     . 
สวนมะนำว      . 
 

1  ครัวเรือน 
 20       ไร่ 
2   ครัวเรือน 
28       ไร่ 

2,000     กก./ไร ่
 
2,300  กก./ไร่ 

8,000       บำท/ไร่ 
 

8,500   บำท/ไร่ 

100,000   บำท/ไร ่
 

69,000 บำท/ไร่ 
2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

ไม้ดอก      . 
1  ครัวเรือน 
18        ไร่ 3,000  กก./ไร่ 100,000   บำท/ไร ่ 540,000 บำท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 



 

แหลง่น้า้ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เขา้ถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       

4.2 บ่อน้้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่) 

      100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสว่นภูมภิาค)      บางส่วน 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แม่น้ ำ       

 2. ห้วย/ล ำธำร       

 3. คลอง               
 4. หนองน้ ำ/บึง       

 5. น้ ำตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       

 3. ฝำย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทำน       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      



4.5 แหล่งน้้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ       

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  กำรนับถือศำสนำ  ร้อยละ 95 นับถือศำสนำพุทธ 

วัด  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ 
-  วัดบำงช้ำงเหนือ หมู่ที่ 3  ต ำบลคลองใหม่ 
ศาลเจ้า  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ  
- ศำลเจ้ำพ่อปรำสำททอง    หมู่ที่ 3  ต ำบลคลองใหม่ 

 8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี  
 -  งำนประจ ำปีวัดบำงช้ำงเหนือ 
 -  งำนศำลเจ้ำพ่อปรำสำททอง 
 -  งำนแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 
 -  งำนประเพณีลอยกระทง 
 8.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน 
1. แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพ้ืนบ้ำน ได้แก่ 

หมอฉัตรมงคล  คุ้มรักษำ  ที่อยู่  77 ม. 1 มีควำมสำมำรถด้ำนยำสมุนไพรเด็ก 
นำยจ ำรัส  แพทย์กุลพันธ์  ที่อยู่  ม.3 มีควำมสำมำรถด้ำนหมอพ้ืนบ้ำน 
นำยปรำชญ์      พยุง       ที่อยู่   95 ม.4 มีควำมสำมำรถด้ำนหมอพ้ืนบ้ำน 
 

2.  ผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลูก ขยำยพันธุ์ กำรปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น    

  ร.ต.สมควร  พยุง  ที่อยู่  91ม. 1 มีควำมสำมำรถด้ำนขยำยพันธุ์มะม่วง 
   นำยเกรียงศักดิ์. พระเขียนทอง ที่อยู่....48..ม. 2...มีควำมสำมำรถด้ำน. กำรเพำะปลูก 
   นำยพิเชษฐ  วงษ์จันทร์สม ที่อยู่  ๑๓๒/๓  มีควำมสำมำรถด้ำน ปั้นหุ่นปฎิมำกรรม 
   นำยกิตติ. ภุมมำลำ. ที่อยู่....104..ม.2...มีควำมสำมำรถด้ำน....กำรเพำะปลูก. 
   นำยบุญสืบ...สุขขัง... ที่อยู่....9/1..ม.2....มีควำมสำมำรถด้ำน..กำรท ำไม้ดัดตำมรำศี 
   นำยไพโรจน์...เฟ่ืองขจร. ที่อยู่...7/1..ม.2.....มีควำมสำมำรถด้ำน..ปลูกต้นไทรดัด 
   นำยสินชัย  น้อยพิทักษ์  ที่อยู่ ม.3 มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 
    นำยปรีชำ    มรกฏจินดำ   ที่อยู่  ม.  6     มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 
 

3.  ผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรถนอมอำหำร กำรท ำอำหำรคำว – หวำน 
   นำงวนิดำ  จือวงษ์          ทีอ่ยู่  16 ม. 1  มีควำมสำมำรถด้ำนกำรท ำขนมไทย 

             นำงหทัยกำญจน์  เฉิดผำด ที่อยู่..๑๔/๔..ม..2...     มีควำมสำมำรถด้ำน..ขนมหวำน... 
    นำงมณฑำ  เหล็งบ ำรุง         ที่อยู่  ม.3   มีควำมสำมำรถด้ำนกำรแปรรูปอำหำร 



   นำงนงลักษณ์    สิงห์โต           ที่อยู่  ม. 6 มีควำมสำมำรถด้ำนกำรท ำขนมไทย 
 

4.  ผู้มีควำมสำมำรถด้ำนควำมเชื่อ โหรำศำสตร์ ไสยศำสตร์ 
    -  ร.ต.ชำญณรงค์  คุ้มรักษำ  ที่อยู่  9 ม. 1 มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเข้ำทรง 

5. ผู้มีควำมสำมำรถด้ำนงำนพิธีต่ำง ๆ 
    นำยสำยัณห์  บุญน ำ    พิธมีงคลต่ำง ๆ 
 7.4  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 -     ผลิตภัณฑ์ OTOP วุ้นในลูกมะพร้ำว   ม. 5 

-     กล้วยกรอบ ม. 4 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ ำ   แม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำน 
 9.2  ป่ำไม้  ไม่มี 
 9.3  ภูเขำ ไม่มี 
 9.4  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ  สมบูรณ์ตำมระบบนิเวศ 

10. อื่น ๆ  
  แผนที่พอสังเขปขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

 

 
 



 

  



ส่วนที่ 2 
 
 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ยุทธศำสตร์ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ ำนวน
โครงกำร ใน
แผน 

โครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำย 

คิด
เป็น
% 

จ ำนวน
โครงกำร
ในแผน 

โครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำย 

คิด
เป็น
% 

จ ำนวน
โครงกำร
ในแผน 

โครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำย 

คิด
เป็น% 

จ ำนวน
โครงกำร
ในแผน 

โครงกำ
รท่ี

ด ำเนิน
กำร 

งบประมำ
ณท่ีต้ังไว้ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำย 

คิด
เป็น
% 

1. กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

53 16 72,921,000 13,326,938 30.2 91 31 64,633,000 13,181,906.02 34.1 106 25 118,190,000 13,666,460 11.56 

     
2. กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

3 3 140,000 139,450 100. 7 4 330,000 47,564 57.1 11 2 380,000 50,692 18.18 
     

3. กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

29 16 10,390,000 9,254,201 55.2 31 11 10,210,000 637,490 35.5 38 17 11,210,000 663,582 44.7 
     

4. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 

15 14 7,465,000 4,100,209 93.3 16 11 6,524,000 3,759,032 68.7 17 12 6,154,000 2,883,140 70.5 
     

5. กำรพัฒนำ
ด้ำน
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 3 420,000 1,428,140 100. 5 3 1,827,200 1,710,279 60 6 1 3,140,000 4,449 16.6 

     
6. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 
ที่ดี 

14 14 6,543,000 6,789,051 100. 18 16 7,983,000 7,330,441.65 88.9 24 10 7,982,000 2,035,899 25.5 

     
 117 66 97,879,000 35,037,989 56.4 168 76 91,507,200 26,666,712.67 45.2 202 67 147,116,000 32,763,843 22.27      

 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 



2. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560 
2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ   

 2.1.1 ผลจำกกำรให้บริกำรเก็บขยะที่ล่ำช้ำ  ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำมีกำรจัดซื้อรถเก็บขยะ เพิ่มจ ำนวน 1 คัน ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่มีรถเก็บขยะ 2 คัน 

ข้อเท็จจริง  1 คัน คือคันเก่ำใช้งำนได้แต่ไม่ดีเท่ำที่ควร 

1 คัน คือคันใหม่ ใช้งำนได้ดี แต่กำรให้บริกำรเก็บในแต่ละวันไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อกำรบริกำรประชำชนในเส้นทำงนั้น ๆ และพนักงำนเก็บขยะท้ำยรถมี 

จ ำนวน  3 คน  และประกอบกับคนขับรถ 1 คน จึงท ำให้ไม่เพียงพอต่อกำรบริกำร 

   

    2.2 ผลกระทบ 
 2.2.1  กำรเก็บขยะที่ล่ำช้ำในกำรให้บริกำรประชำชน 
 2.2.2  พนักงำนท้ำยรถมีไม่เพียงพอที่จะออกเก็บได้อีก 1 คัน 
 2.2.3  ไม่สำมำรถจ้ำงพนักงำนเพิ่มได้อีกเนื่องจำกข้อจ ำกัดภำระค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิน 40 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
             1. ปัญหำงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนเมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำ 
 2. ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร 

    ตำมโครงกำรได้ทันที 

 3. มีประชำชนบำงส่วนไม่เข้ำใจระบบกำรบริหำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ อบต. มีผลต่อกำรก ำหนด 

              แนวทำงกำรพัฒนำ 

4. ไม่มีควำมพร้อมในด้ำนเครื่องมือใช้เนื่องด้วยงบประมำณมีจ ำกัด 
5. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ และกำรให้บริกำรด้ำนกำรต้อนรับไม่สะดวกเนื่องจำก

สถำนที่ท ำงำนคับแคบ  
แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1. ท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในกำรประชุมประชำคม  โดยให้ประชำชนเสนอโครงกำรที่จ ำเป็น 

 2. ท ำควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้กับประชำชนถึงระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของอบต. 

 3. สรรหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ยังขำดแคลน โดยมีกำรตั้งงบประมำณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำง  

 4.  จัดสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เพ่ือรองรับกำรบริกำรแก่ประชำชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

วิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง  มั่งคั่งยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก   
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือติพจน์  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ 
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
 1.1กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศ 
 1.3 กำรป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 1.4 กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ 
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 2.1 สมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อมั่น ส่งเสริมกำรค้ำ
และกำรลงทุน ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนทั้งภำครัฐและเอกชน  
 2.2 พัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของผู้ประกอบกำร
ไทย พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 3.1 พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
 3.2 สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
 3.3 สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ 
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 4.1 สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
 4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น 
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 6.1 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 6.2 กำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม 
 6.3 กำรวำงระบบบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2560) 



 6.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6.5 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีควำมชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ตลอดจน พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐและบุคลำกรที่
มีหน้ำที่เสนอควำมเห็นทำงกฎหมำยให้มีศักยภำพ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้ำน 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

     1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์   
2. กำรเสริมควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน              
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5. ด้ำนควำมมั่นคง     
6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 

7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์   
8. ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

9. กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ    
10. กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค   

 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1             
(จ.กาญจนบุรี  จ.นครปฐม  จ.ราชบุรี  จ.สุพรรณบุรี) 

ค าขวัญจังหวัด 

จงัหวัดนครปฐม ค ำขวัญของจังหวัดนครปฐม “ส้มโอหวำน ข้ำวสำรขำว ลูกสำวงำม ข้ำมหลำมหวำน
มัน สนำมจันทร์งำมล้น พุทธมณฑลคู่ธำนี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้ำ 

วิสัยทัศน์ 



               ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตร  อุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อสุขภำพครบวงจร  กำรท่องเที่ยว
หลำกหลำยเชื่อมโยงภำยใต้อำรยธรรมทวำรวดี   กำรค้ำและกำรลงทุนระดับสำกลที่มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน   และกำรค้ำผ่ำนแดนสู่เอเชีย 
พันธกิจ  

๑. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว  
๒. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถรองรับกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรท่องเที่ยว  
๓. จัดหำและพัฒนำปัจจัยกำรผลิตให้มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอต่อกำรผลิตแปรรูป และกำร
ท่องเที่ยว  
๔. ผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรและกำรบริกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศ  
๕. แสวงหำตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่สำมำรถ
เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 เป้ำประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1.กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและ
คุณภำพในกำรผลิต และส่งออก
สินค้ำเกษตร และเกษตร
อุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำน 

1. ผู้บริโภคท้ังภำยในและ
ต่ำงประเทศบริโภคสินค้ำที่
ปลอดภัยและได้มำตรฐำน 

1.พัฒนำกลไกในกำรเพิ่มผลผลติให้ได้มำตรฐำน 
2.เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรตลำดและกำร
ประชำสัมพนัธ์สนิค้ำกำรเกษตร 
3.ส่งเสริม สนับสนนุกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำร
เพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตร 

 

2. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

2.เพิ่มรำยได้และจ ำนวน
นักท่องเที่ยว 

4.พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
5.พัฒนำปัจจัยพืน้บำ้นสนิค้ำบรกิำรอย่ำงมี
คุณภำพ 
6.พัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพนัธ์ 
7.พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว 

3.ส่งเสริมกำรค้ำผ่ำนแดนและ
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

3.รำยได้จำกกำรค้ำผ่ำนแดน
เพ่ิมข้ึน 

8. สนับสนุนกำรพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน 
9.ส่งเสริมพัฒนำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศและ
กำรค้ำผ่ำนแดน 

4. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐำนะทำง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

10.สร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรผลิตที่
ปลอดภัย 
11. ส่งเสริม สนับสนุนในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและ
โอกำสในกำรเรียนรู ้

 



แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   “เมืองเกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย   แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์วัฒนธรรม   ศูนย์กลำง
กำรศึกษำ   และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี” 
พันธกิจ 

(1)  ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

(2) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 
(3) พัฒนำคุณภำพชีวิต  สร้ำงควำมม่ันคงทำงสังคมยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์รวม  

(1)  มูลค่ำกำรจ ำหน่วยผลผลิตกำรเกษตร  และสินค่ำเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
(2) จ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรปลอดภำย (GAP)  และเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
(3) จ ำนวนโรงงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัดอุตสำหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 
(4) รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมทีได้รับกำร

พัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
(5) กำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเป้ำหมำยในระดับประเทศ 
(6) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

(1)  พัฒนำจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตร  อำหำรปลอดภัย  และส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
(2) ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 
(3) พัฒนำคุณภำพและควำมมั่นคงทำงสังคม  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  และบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ 

(1)  มูลค่ำสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัยเพิ่มขึ้น  และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศได้รับกำรส่งเสริมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

(2)  กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำและยกระดับให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 

(3) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  สังคมเข้มแข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
(1)  พัฒนำศักยภำพเกษตรกร  ปัจจัยพ้ืนฐำน  และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรผลิต 



(2) พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิต   กำรแปรรูป  และกำรลดต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริม
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

(3) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลผลติและพัฒนำควำมแตกต่ำงของผลผลิตภัณฑ์ 
(4) ส่งเสริมกำรค้ำ  กำรตลำด   และเชื่อมโยงเครือข่ำยผู้ประกำบกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
(5) พัฒนำโครงสร้ำงและปัจจัยพื้นฐำนที่เอ้ือต่อกำรท่องเที่ยว  และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมสินค้ำ

ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
(6) พัฒนำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวเชิงรุก 
(7) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยพื้นฐำนรองรับเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตที่ดี 
(8) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและสร้ำงควำมเข้มแข็งทำสังคม 
(9) พัฒนำกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำแลสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(10) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
(1)  ร้อยละของมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยผลผลติกำรเกษตรปลอดภัยที่ส ำคัญ 
(2) จ ำนวนแปลง /ฟำร์มท่ีผ่ำนกำรรับรองมำจรฐำน GAP/อินทรีย์ 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(4) จ ำนวนโรงงำนที่ผ่ำนกำรยกระดับกำรพัฒนำสู่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
(5) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนร้ำนค่ำที่ผ่ำนกำรรับรอง 
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
(7) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีที่ป่ำนมำ 
(8) จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยว  เที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรท่องเที่ยว 
(9) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลของจังหวัดต่อหัว (Per  Cepita  Gpp) 
(10) ร้อยละของประชำชนกลุ่ม  เป้ำหมำยมี  พฤติกรรมสุขภำพท่ีเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค

ก ำหนด 
(11) ร้อยละของค่ำเฉลี่ย  O-NET ชั้น ม. 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก 
(12) ร้อยละท่ีลดลงของคดีอำชญำกรรมที่ส ำคัญ 
(13) ร้อยละท่ีลดลงของคดียำเสพติด/ปี 
(14) จ ำนวนสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อปี 
(15) ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะชุมชน 
(16) ร้อยละของโรงงำนที่มีน้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

โรงงำน 
 
 



1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ 
“ เมืองน่ำอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย  ก้ำวไกลกำรศึกษำ  สิ่งแวดล้อมงำมตำ  

พัฒนำกำรท่องเที่ยว ” 
  พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน 
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ด้ำนสำธำรณูปโภค / สำธำรณูปกำร  
    และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
4. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
6. ยกระดับกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ได้มำตรฐำน และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      7. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
8. ส่งเสริม และพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์ 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน ประชำชนมีศักยภำพในกำรเรียนรู้  
เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
2. กำรท ำนุบ ำรุงรักษำศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3. เศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  มีศักยภำพในกำรพัฒนำอำชีพ  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
กำรส่งเสริมกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือกำรบริโภค 
4. กำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข  กีฬำ  นันทนำกำร  สวัสดิกำรสังคม / กำรสังคมสงเครำะห์  มี
ประสิทธิภำพ  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. กำรเชื่อมโยงระบบกำรคมนำคมขนส่งมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน  สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
6. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลรักษำให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงมีคุณภำพ  ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
7. แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภำพ  มีศักยภำพ และสร้ำงรำยได้
ให้แก่ท้องถิ่น 
8. ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วน
ร่วม  และควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
9. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรคุ้มครองทำงสังคม กำรคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิกำรชุมชน ช่วยเหลือ 



ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี เด็ก และกลุ่มชำติพันธุ์ 
      10. กำรส่งเสริม สนับสนนุ จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
- พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริม    
  กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
  และส่งเสริมควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ 

     - พัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมทักษะสู่ควำมเป็นเลิศของ 
                  ประชำคมอำเซียน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริมกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
     สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมวงศำนุวงศ์   
     งำนรำชพิธี  และงำนรัฐพิธี 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓   ส่งเสริม สนบัสนุน แหล่งกำรเรยีนรู้ ช่องทำงกำรรบัรู้ข่ำวสำร  
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ และกำรปฏิบัติด้ำนคุณธรรมทำง

ศำสนำ จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น   

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและศำสนสถำน 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมในครอบครัว 
สถำนศึกษำ และชุมชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ พัฒนำ ส่งเสริม และฝึกอบรมอำชีพให้ประชำชน 

- สร้ำงทักษะ พัฒนำฝีมือกลุ่มอำชีพ พร้อมรองรับประชำคม
อำเซียน 
- สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำอำชีพควบคู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต/ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย 
จำกสำรพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสำหกรรม SME  

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำน พลังงำนทดแทน และกำรประหยัด
พลังงำน 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 



แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  ป้องกัน ต่อต้ำน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสังคม และงำนสวัสดิกำรสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  กำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง และ 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบรรเทำสำธำรณ

ภัย 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘ กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมและควำมสำมัคคี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑   พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน พลังงำนทดแทน ทรัพยำกรธรรมชำติ  
     สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ กำรลดปริมำณขยะ และมลภำวะ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  บ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง แหล่งน้ ำต่ำงๆ และกำรป้องกันน้ ำท่วม  
และน้ ำเสีย 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  กำรดูแลรักษำ และพัฒนำที่สำธำรณะ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔  พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ 

เชิงสุขภำพ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  พัฒนำ ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑   พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักกำรบริหำร 

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรปกครอง 

     ในระบอบประชำธิปไตย 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริมธรรมำภิบำล กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ 
   ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  ส่งเสริมสวสัดิกำรแก่ผู้บริหำร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมำชิกสภำ               

อปท. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ปรับปรุง พัฒนำขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ

บุคลำกร 



- เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนำประสิทธิภำพ
หน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕   สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุง และพัฒนำระบบเทคโนโลยี-
สำรสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗  ปรับปรุง พัฒนำรำยได้ และจัดกำรสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้

งำน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของ

ชำติ กระบวนกำรยุติธรรมชุมชน  และกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
โดยสันติวิธ ี

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑  ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ เส้นทำง

จักรยำนท่อระบำยน้ ำ  ท่ำเทียบเรือ  ระบบกำรจัดกำรขยะ  ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคท่ีได้รับ
ควำมเสียหำย  

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  พัฒนำระบบจรำจร และกำรคมนำคมขนส่ง 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  พัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำ และระบบโทรคมนำคม 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ส่งเสริม  สนับสนุน กำรจัดท ำผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมือง

เฉพำะและป้องกันกำรบุกรุกที่สำธำรณประโยชน์ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕   พัฒนำแหล่งน้ ำคูคลอง และระบบชลประทำน เพ่ือกำรอุปโภค- 
   บริโภค  กำรเกษตร และอ่ืน ๆ   

        1.5  THAILAND  4.0 

               Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ทั้งหมดที่
กล่ำวมำนี้ล้วนเป็น “โมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย” ถ้ำใน Thailand 1.0 จะเน้นภำคเกษตร Thailand 2.0 
เน้นภำคอุตสำหกรรมเบำ และ Thailand 3.0 เน้นภำคอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออกโมเดลพัฒนำ
ประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รำยได้ปำนกลำงข้ันสูง” แต่ก็
หยุดอยู่แค่นั้น ท ำให้มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมำ ซึ่งจะสำมำรถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่ำนั้น
เยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะน ำโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ได้แก่  
             1.เปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม  
            2.เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ



ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
            3 .เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้น ภำคบริกำรมำกข้ึน 
                องค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
           1.เปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี เตรียมปั้น
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำร ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐำนะร่ ำรวย 
          2.เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภำครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่กำรเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง 
          3.เปลี่ยนจำก Traditional Services ที่มีมูลค่ำต่ ำสู่ High Value Services 
          4.เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำ สู่แรงงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูงเป้ำหมำยที่ได้จำก
โมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง” ให้กลำยเป็นกลุ่ม “ประเทศ
ที่มีรำยได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภำพของเศรษฐกิจ จำกกลไกต่ำงๆ เน้นไปทำงกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้  
         5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่  
     5.1. กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
     5.2. กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
     5.3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
     5.4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
     5.5.กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 
 

1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

2.1  วิสัยทัศน์  
(Vision) 

 

“เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ   กำรศึกษำก้ำวไกล   บริหำรงำนโปร่งใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   และส่งเสริมสุขภำพของชุมชนต ำบล คลองใหม่” 

 
2.2  ยุทธศำสตร์ 
 

1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

2.3 เป้ำประสงค์ 
 

1. ประชำชนมีสำธำรณูปโภคอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
2. .สินค้ำเกษตรปลอดภัย 



3 .ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
4.เพ่ิมคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกำส สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5.เพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
6.เยำวชนมีกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
7.ประชำชนรักษำอัตลักษณ์ของชุมชน และสืบสำนขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 
8.สิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลรักษำ ให้เกิดควำมสมดุลธรรมชำติ 
9.กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
10.ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพเพ่ิมควำมมั่นคงกำรกำรบริหำร 

2.4  ตัวชี้วัด 
 

1. ร้อยละของประชำชนได้รับสำธำรณูปโภคอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพชีวิต
ที่ด ี
2. ร้อยละของสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
3 .ร้อยละของประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน 
4.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกำส  
5.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
6.ร้อยละของเยำวชนมีกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
7.ร้อยละของประชำชนที่เพ่ิมขึ้นในกำรร่วมงำนสืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 
8.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 
9.ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
10.ร้อยละของที่ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถเพ่ิมควำมมั่นคงกำรกำรบริหำร 

2.5  ค่ำเป้ำหมำย 
 

1.ร้อยละของประชำชนได้รับสำธำรณูปโภคอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพชีวิตที่
ดี เพ่ิมขึ้นปีละ  2  โครงกำร 
2.ร้อยละของสินค้ำเกษตรปลอดสำรพิษ  
3 .ร้อยละของประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนทุกปี 
4.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกำส  
5.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
6.ร้อยละของเยำวชนมีกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
7.ร้อยละของประชำชนที่เพ่ิมขึ้นในกำรร่วมงำนสืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 
8.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 
9.ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
10.ร้อยละของที่ชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถเพ่ิมควำมมั่นคงกำรกำรบริหำร 
 



2.6  กลยุทธ์ 
        15 

1.ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน  คู  คลอง  เขื่อน สะพำน ทำงเท้ำ
และท่อระบำยน้ ำ 
2.พัฒนำระบบไฟฟ้ำ  ประปำและระบบจรำจร      
3.ส่งเสริมอำชีพ  และฝึกอำชีพให้กับประชำชน 
4.ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิต  ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษ
เพ่ือบริโภค 
5.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
7.ป้องกัน แก้ไข และต่อต้ำนยำเสพติด 
8.ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม  กำรสังคมสงเครำะห์ 
9.รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
10.พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำ 
11.สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
12.สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
13.ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้ำระวัง และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
14.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
15.ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

2.7  จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ 
 

(1)พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(2)ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 
(3)อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบสำนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
และท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
(4)กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของชีวิต 
(5)เพ่ิมรำยได้  ลดรำยจ่ำยและขยำยโอกำสสู่ชุมชน 
(6)พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต 
(7)พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และได้มำตรฐำน 
(8)อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(9)ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(10)สร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ



ประชำชนและชุมชน 
(11)พัฒนำระบบกำรบริหำรและบริกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

2.8  ควำม
เชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติฉบับที่ 12  

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวดั 

แผนพัฒนำจังหวัดนครปฐม  

แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 



3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ,ด้ำน
สงัคม,ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภายใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนเมืองใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทำง
สำยหลักผ่ำนลงภำคใต้ 
2. มีพ้ืนที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ ำ ล ำคลองไหล
ผ่ำน 
3. มีถนนเพชรเกษมผ่ำนกลำงในพ้ืนที่ กำรคมนำคม
สะดวก และกำรขนส่งสินค้ำได้รวดเร็ว  
4. ประชำชนมีกำรตื่นตัวต่อข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ มี
ควำมสนใจกำรเมือง กำรปกครอง 
5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงทันสมัย 
6. ผู้น ำชุมชนให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้ำน
บริหำรจัดกำรชุมชน 
 
 

1. เป็นพื้นที่ท่ีประชำกรอยู่อำศัยอย่ำงหนำแน่น 
ยำกแก่กำรบริหำรจัดกำร เพรำะประชำกรแฝงอยู่
จ ำนวนมำก 
2. งบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำกัด 
3. ระเบียบ กฎหมำย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอ้ือต่อ
กำรปฏิบัติงำน 
4. บุคลำกรในองค์กรยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำง
ทั่วถึง เพื่อน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำท้องถิ่น 
5. องค์กรขำดกำรประชำสัมพันธ์ และท ำควำม
เข้ำใจกับประชำชนไม่ทั่วถึง 
6. ประชำชนให้ควำมสนใจในกำรมีส่วนร่วมน้อย 
7. มีพ้ืนที่ตั้งหน่วยงำนที่คับแคบ โอกำสที่จะขยำย
เป็นเทศบำลต ำบล ต้องหำพ้ืนที่รองรับกำรขยำย
องค์กรแห่งใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภายนอก                                                                   

โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเส้นทำงกำรคมนำคมในกำรเดินทำงและกำร
ขนส่งสินค้ำสะดวก และรวดเร็ว 
2. ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสำยหลักท่ีผ่ำนกลำง
พ้ืนที่ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นเส้นทำงลงสู่ภำคใต้ 
และภำคตะวันตกอีกหลำยจังหวัด 
3. ประชำชนมีควำมรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่ำวสำร
ใหม่ๆ ให้ควำมร่วมมือในกำรเลือกตั้ง 
4.  มีกำรร่วมมือจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ 
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
 

1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ำมำใช้ประโยชน์มี
รำคำสูง 
2. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำร
ให้บริกำรประชำชนยังไม่เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำย 
3. นโยบำยของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรงำนในพื้นที่ 
4. เป็นพื้นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำไหลผ่ำน ฤดูฝนน้ ำท่วม
ขังในพื้นที่ 
5. สินค้ำ OTOP ในชุมชนมีช่องทำงจ ำหน่ำยน้อย 
6. ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรไม่ถั่วถึงในบำงครั้ง 
7. งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรท้องถิ่น 



แบบ ยท. 01 



3.3  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

             โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน 

กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพคน 

แบบ ยท. 01 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ

ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบ 

โตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เสริมสร้ำงและพัฒนำ

ศักยภำพทุนมนุษย์ 

สร้ำงควำมเป็นธรรมลด

ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ทำงเศรษฐกิจ 

กำรเติบโตท่ี

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ควำม

มั่นคง 

เพิ่มประสิทธิภำพ

และธรรมำภิบำล

ภำครัฐ 

พัฒนำ

โครงสร้ำง

พื้นฐำนและ

ระบบโลจิ

สติกส์ 

วิทยำศำสตร์

เทคโนโลยี

วิจัยและ

นวัตกรรม 

พัฒนำภำค

เมืองและพื้นท่ี

กำรต่ำงประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้ำน

และภูมิภำค 

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและคุณภำพในกำรผลิต

และส่งออกสินค้ำเกษตรและเกษตรอุตสำหกรรมท่ีได้

มำตรฐำน 

กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ส่งเสริมกำรค้ำผ่ำนแดนและพัฒนำเขต

เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภำคกำรเกษตรอย่ำง

ยั่งยืน 

พัฒนำกำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตร อำหำร

ปลอดภัยและส่งเสริมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

ยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้

มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรท่องเท่ียว 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี สังคมเข้มแข็ง กำรศึกษำมี

คุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 

พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนำด้ำนสังคม พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเท่ียว 

พัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรที่ดี 

พัฒนำด้ำนบริกำร

สำธำรณะ 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  

และวัฒนธรรม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรที่ด ี

1.กำรก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ 
2.ปลูกจิตส ำนึกในกำร
รักษำสมบัติสำธำรณะ
ชุมชน 

1.มีกำรจัดกำรฝึกอบรมแก่
ประชำชน 
2.ส่งเสริมช่องทำงกำรจัดจ ำหนำ่ย 

1.จัดฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพเพ่ิมคุณภำพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกำส 
2 จัดกำรรักษำควำมปลอดภัยในชุมชน 

1.ส่งเสริมกำรศึกษำแก่
นักเรียนในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมกำรสืบสำน
ประเพณีศำสนำและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1.สร้ำงจิตส ำนึกอนุรักษ์
ธรรมชำติในชุมชน 
2.ส่งเสริมให้เยำวชนรู้จักคุณค่ำ

ของสิ่งแวดล้อม 

1.ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐ 
2. สร้ำงจิตส ำนึกรักองค์กร 
3.กำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใสยึด
หลักธรรมำภิบำล 

ประชำชนมี
สำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพชีวิตที่ด ี

1.สินค้ำเกษตร
ปลอดภัย 
2.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

1.เพิ่มคุณภำพชีวิตท่ีดี
แก่ผู้ด้อยโอกำส สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เพิ่มควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชำชน 

1.เยำวชนมีกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
2.ประชำชนรักษำอัต
ลักษณ์ของชุมชน และ
สืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 

 

สิ่งแวดล้อมไดร้ับ
กำรดูแลรักษำ ให้
เกิดควำมสมดลุ
ธรรมชำต ิ

 

1.กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
2.ชุมชนเข้มแข็ง มี
ศักยภำพเพิ่มควำม
มั่นคงกำรกำรบริหำร 

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

แผนงำน
สังคม
สงเครำะห ์

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงำน
สำธำรณ
สุข 

แผนงำน
รักษำ
ควำม
สงบ
ภำยใน 

แผนงำน 
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

แผนงำนงบ
กลำง 

แผนงำนกำร
พำณิชย ์

พัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 

พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนำด้ำนสังคม พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเท่ียว 

พัฒนำด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรที่ดี 

พัฒนำด้ำนบริกำร

สำธำรณะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

แผนงำน
สังคม
สงเครำะห ์

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงำน
สำธำรณ
สุข 

แผนงำน
รักษำ
ควำม
สงบ
ภำยใน 

แผนงำน 
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
พำณิชย ์

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

แผนงำนงบ
กลำง 

สร้ำงสะพำน 

6 แห่ง 

สร้ำงถนนค

สล.21สำย 

ขยำยถนน 5 

สำย 

ฝั่งท่อระบำย

น้ ำ14 สำย 

สร้ำงเขื่อน9 

แห่ง 

ปูผิว AC /

ซ่อมสร้ำง7 

สำย 

 สร้ำงรั้ว 4 

แห่ง 

 ต่อเดิม 1แห่ง 

ถนนดิน 1แห่ง 

ติดต้ังไฟฟ้ำ 
3 สำย 

ซ่อมแซม
ไฟฟ้ำ2สำย 

ปรับปรุงหอ
กระจำยข่ำว 
1 ต ำบล 

ติดต้ังหอ
กระจำยข่ำว 
1 ต ำบล 

ติดต้ังท่อ
ประตูน้ ำ 7
แห่ง 

ซ่อมแซม
ระบบประปำ
1 แห่ง 

ขุดเจำะบ่อ
บำดำล 1 
แห่ง 

ติดต้ัง
กระจกนูน  

ฝึกอบรมกลุ่ม
2 กลุ่ม 

ส่งเสริมอำชีพ 
2 คร้ัง 

ส่งเสริม 
สนับสนุนกีฬำ 
2 กลุ่ม 

จัดซื้อที่ดิน
เพื่อสร้ำง
สนำมกีฬำ 1 
แห่ง 

จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนำม
กลำงแจ้ง 1 
แห่ง 

จัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำย 
ภำยในต ำบล 

จัดโครงกำร
แกเด็ก
นักเรียน 3 
โครงกำร 

จัดงำนวันเด็ก 
๓ แห่ง 

ส่งเสริม
กิจกรรม
เยำวชนใน
ต ำบล 

รณรงค์
ไข้เลือดออก 
ปีละอยำ่ง
น้อย 1ครั้ง 

รณรงค์พิษ
สุนัขบ้ำ ปีละ
1ครั้ง ฝึกอบรมยำ

เสพติด 2 ครั้ง 

ป้องกันแก้ไข
ปัญหำ 2 ครั้ง 

ฝึกอบรมอป
พร.ให้ควำมรู้
ภำยในต ำบล 

ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอำย ุ

ด้ำนพัฒนำ
ผู้ด้อยโอกำส 

ฝึกอบรมให้
ควำมรู้2 กลุ่ม 

ปรับปรุง
อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้
พิกำร 

รณรงค์ 
อุบัติเหตุ ปีละ 
2 คร้ัง 

ติดต้ังกล้อง 
cctv 

สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน 
อปพร. 

ช่วยเหลือสำ
ธำรณภัย 

พัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอน 

ส่งเสริม
สนับสนุนด้ำน
ประเพณ ี

รณรงค์
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลอง 
6 หมู่ พัฒนำ

ส่งเสริม
จริยธรรม 

ฝึกอบรม
พนักงำน
ผู้บริหำร 

กำรบริหำร
จัดกำร อบต. 

จัดประชำคม
ต ำบล 

ครุภัณฑ์
ซัมเมอร์
ประปำ 

เงินสมทบ
ต่ำงๆ 

เงินส ำรอง
จ่ำย 



 
3.4  แผนผังยุทธศำสตร์  ( Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

ค่ำเป้ำหมำย 

เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ   กำรศึกษำก้ำวไกล   บริหำรงำนโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   และส่งเสริมสุขภำพของชุมชนต ำบล คลองใหม่ 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
ด้ำนกำรศึกษำศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ด ี

ประชำชนมี
สำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพชีวิตท่ีด ี

1.สินค้ำเกษตร
ปลอดภัย 
2.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 

1.เพิ่มคุณภำพชีวิตที่ดี
แก่ผู้ด้อยโอกำส สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เพิ่มควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชำชน 

1.เยำวชนมีกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
2.ประชำชนรักษำอัต
ลักษณ์ของชุมชน และ
สืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 

 

สิ่งแวดล้อมไดร้ับ
กำรดูแลรักษำ ให้
เกิดควำมสมดลุ
ธรรมชำต ิ

 

1.กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
2.ชุมชนเข้มแข็ง มี
ศักยภำพเพิ่มควำม
มั่นคงกำรบริหำร 

ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับ
สำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพชีวิตท่ีด ี

1.ร้อยละของ
สินค้ำเกษตร
ปลอดสำรพิษ 
2. ร้อยละ
ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น
จำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำ 

1.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นด้ำน
คุณภำพชีวิตที่ดี
แก่ผู้ด้อยโอกำส 
2.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นด้ำนควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

1.ร้อยละของ
เยำวชนมีกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 
2.ร้อยละของ
ประชำชนท่ีเพิ่มขึ้น
ในกำรร่วมงำนสืบ
สำน
ขนบธรรมเนยีม
ท้องถิ่น 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นใน
กำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
2.ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งสำมำรถเพิ่ม
ควำมมั่นคงในกำร
บริหำร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

แผนงำน 

1.ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำถนน 
คู คลอง เขื่อน 
สะพำน ทำงเท้ำ 
และท่อระบำยน้ ำ 
2.พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำ ประปำ
และระบบจรำจร 
 

1.ส่งเสรมิอำชีพ 
และฝึกอำชีพ
ให้กับประชำชน 
2.ส่งเสรมิ
สนับสนุนกำร
ผลิต ผลผลติทำง
กำรเกษตร
ปลอดภัยจำก
สำรพิษเพื่อ
บริโภค 
 

1.ส่งเสรมิสนับสนุนกีฬำ
และนันทนำกำร 
2.ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกำรสำธำรณสุข 
3.ป้องกัน แก้ไขและ
ต่อต้ำนยำเสพตดิ 
4.ส่งเสรมิงำนสวสัดิกำร
สังคมกำรสังคม
สงเครำะห ์
5.รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

1.พัฒนำระบบ
กำรศึกษำและ
ส่งเสริมระบบ
กำรศึกษำ 
2.สนับสนุน 
อนุรักษ์
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรร
มจำรีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 

1.สร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสรมิสนับสนุน 
เฝ้ำระวัง และป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1.ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
2.ปรับปรุง พัฒนำ 
บุคลำกร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอำคำร
สถำนท่ีเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
 

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

แผนงำน
สังคม
สงเครำะห ์

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงำน
สำธำรณ
สุข 

แผนงำน
รักษำ
ควำม
สงบ
ภำยใน 

แผนงำน 
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
พำณิชย ์

แผนงำนกำร
ศำสนำ
วัฒนธรรม
และ
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

แผนงำนงบ
กลำง 



3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์  
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท. 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี สังคมเข้มแข็ง 
กำรศึกษำมีคุณภำพ
และมีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

พัฒนำด้ำน
บริกำรสำธำรณะ 
 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 

ประชำชนมี
สำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึง
และมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดี 

จ ำนวน
ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

4 8 12 16 ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับ
สำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพชีวิตที่ด ี

1.ก่อสร้ำง
ปรับปรุง
บ ำรุงรักษำถนน 
คู คลอง เขื่อน 
สะพำน ทำงเท้ำ
และท่อระบำย
น้ ำ 
2.พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำ  ประปำ 
และระบบ
จรำจร 

ก่อสร้ำงสะพำน 6 
แห่ง 
สร้ำงถนน คสล. 21 
สำย 
ขยำยถนน 5 สำย 
ฝั่งท่อระบำยน้ ำ 14 
สำย 
สร้ำงเขื่อน 9 แห่ง 
ปูผิว AC/ซ่อมสร้ำง 7 
สำย 
สร้ำงรั้ว 4 แห่ง 
ต่อเติม 1 แห่ง 
ถนนดิน 1 แห่ง 
ติดต้ังไฟฟ้ำ 3 แห่ง 
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ 2 สำย 
ติดต้ังหอกระจำยข่ำว  
ติดต้ังท่อประตู้น้ ำ 
ซ่อมแซมระบบประปำ 
ขุดเจำะบ่อบำดำล 
ติดต้ังกระจกนูน 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 

 

แบบ ยท. 03 



3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์  
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท. 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี สังคมเข้มแข็ง 
กำรศึกษำมีคุณภำพ
และมีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 
 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
เศรษฐกิจ 
 

1.สินค้ำ
เกษตร
ปลอดภัย 
2.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละของ
จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ฝึกอบรม 

2 4 6 8 1.ร้อยละของสินคำ้
เกษตรปลอด
สำรพิษ 
2.ร้อยละประชำชน
รำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 

1ส่งเสริมอำชีพ
และฝึกอำชพี
ให้กับประชำชน 
2.ส่งเสริม
สนับสนุนกำร
ผลิต ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร
ปลอดภัยจำก
สำรพิษเพื่อ
บริโภค 
 

-ฝึกอบรมกลุม่ 2 
กลุ่ม 
-ส่งเสรมิอำชีพ 
2 ครั้ง 
 
 

กอง
สวัสดิกำร 

ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 



 
3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์  
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท. 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี สังคมเข้มแข็ง 
กำรศึกษำมีคุณภำพ
และมีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

พัฒนำด้ำนสังคม 
 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

1.เพิ่มคุภำพ
ชีวิตที่ดีแก่
ผู้ด้อยโอกำส 
สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เพิ่มควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 
 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชำชนด้ำน
ควำม
ปลอดภัย 
ร้อยละของ
จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ฝึกอบรม 
 

2 4 6 8 1.ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ด้ำนคุณภำพชีวิตที่
ดีแก่ผู้ด้อยโอกำส 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ด้ำนควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.ส่งเสริม
สนับสนุนกีฬำ
และ
นันทนำกำร 
2.ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกำร
สำธำรณสุข 
3.ป้องกัน แก้ไข
และต่อต้ำนยำ
เสพติด 
4.ส่งเสริมงำน
สวัสดิกำรสังคม
กำรสังคม
สงเครำะห์ 
5.รักษำควำม
สงบเรียบร้อย 
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ฝึกอบรมยำเสพ
ติด 
-ป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ 
-ฝึกอบรมอปพร.
ให้ควำมรู ้
-ส่งเสรมิ
กิจกรรม
ผู้สูงอำย ุ
-รณรงค์
อุบัติเหตุปลีะ 2 
ครั้ง 
-ติดตั้งกล้อง 
CCTV 
-ช่วยเหลือสำ
ธำรณภัย 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กอง
สวัสดิกำร 

 
กอง

กำรศึกษำ 

แบบ ยท. 03 



 
3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์  
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท. 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี สังคม
เข้มแข็ง กำรศึกษำมี
คุณภำพและมีกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 
 

พัฒนำกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
 

1.เยำวชนมี
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
2.ประชำชน
รักษำอัตลักษณ์
ของชุมชน และ
สืบสำน
ขนบธรรมเนยีม
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับ
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

2 4 6 8 1.ร้อยละของ
เยำวชนมี
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
2.ร้อยละของ
ประชำชนท่ีเพิ่มขึ้น
ในกำรร่วมงำนสืบ
สำน
ขนบธรรมเนยีม
ท้องถิ่น 

1.พัฒนำระบบ
กำรศึกษำและ
ส่งเสริมระบบ
กำรศึกษำ 
2.สนับสนุน
อนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
จำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

-จัดโครงกำรแก่
เด็กนักเรยีน 
-จัดงำนวันเด็ก
แหง่ชำติ 
-ส่งเสรมิ
กิจกรรมเยำวชน
ในต ำบล 
-พัฒนำสื่อกำร
เรียนกำรสอน 

กอง
กำรศึกษำ 

กอง
สวัสดิกำร 

 
ส ำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 



 
3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์  
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์อปท. เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดี 
สังคมเข้มแข็ง 
กำรศึกษำมี
คุณภำพและมีกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 
 

กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและ
กำรท่องเท่ียว 

กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับกำร
ดูแลรักษำให้
เกิดควำม
สมดลุ
ธรรมชำต ิ

ร้อยละของ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับกำรดูแล
รักษำให้เกิด
ควำมสมดุล
ธรรมชำติ 

2 4 6 8 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

.สร้ำงจิตส ำนักและ
ควำมตระหนักใน
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
เผ้ำระวัง และ
ป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์
สิ่งแวดล้อม 
-ขุดลอกคลอง 

ส ำนักปลดั กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 



 
 

ควำมเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท. 

เป้ำประสงค ์ ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำป้ำหมำย ควำมก้ำวหน้ำ 
ของเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี สังคมเข้มแข็ง 
กำรศึกษำมีคุณภำพ
และมีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
 

กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร
บริหำร
จัดกำรที่ดี 
 

1.กำรมีส่วน
ร่วมของ
ประชำชนใน
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
2.ชุมชน
เข้มแข็งมี
ศักยภำพเพิ่ม
ควำมมั่นคง
กำรบริหำร 

1.ร้อยละกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 
2.ร้อยละของ
กำรจ ำนวนผู้
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

3 6 9 12 1.ร้อยละของกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
2.ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งสำมำรถ
เพิ่มควำมมั่นคงใน
กำรบริหำร 

1.ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนใน
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
2.ปรับปรุง
พัฒนำบุคลำกร 
เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อำคำรสถำนที่
เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

พัฒนำส่งเสรมิ
จริยธรรม 
-ฝึกอบรม
พนักงำน
ผู้บริหำร 
-กำรบริหำร
จัดกำร อบต. 
-จัดประชำคม
ต ำบล 

ส ำนักปลดั กอง
สวัสดิกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 



ส่วนที่ 4 
 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเศรษฐกิจ 

 

บริกำรชุมชนและ
สังคม 

1.1อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

1.2เคหะและชุมชน 

กองช่อง ส ำนักงำนปลัด 

2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ บริกำรชุมชนและ
สังคม 

2.1สร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักงำนปลัด 

3. กำรพัฒนำด้ำนสังคม บริกำรชุมชนและ
สังคม 

3.1กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
3.2กำรศึกษำ 
3.3สำธำรณสุข 
3.4สร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน 
3.5สังคมสังเครำะห ์
 
3.6กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
3.7งบกลำง 

กองกำรศึกษำฯ 
 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักงำนปลัด 
กองสวัสดิกำร

สังคม 

ส ำนักงำนปลัด 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ บริกำรชุมชนและ
สังคม 

4.1 กำรศึกษำ 
4.2กำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ ส ำนักงำนปลัด 

5 พัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

บริกำรชุมชนและ
สังคม 

5.1สร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 
5.2เคหะและชุมชน 
5.3กำรเกษตร 

ส ำนักงำนปลัด/
กองสวัสดิกำร

สังคม 
กองช่ำง 

 

ส ำนักงำนปลัด 

6. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี บริหำรทั่วไป 
 

บริกำรชุมชนและ
สังคม 

6.1บริหำรงำนท่ัวไป 
 
6.2สร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด/
กองสวัสดิกำร

สังคม 
 

กองช่ำง 

รวม      

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
2560) 



 
2. บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. 
เชื่อมต่อ บริเวณบ้ำนว่ำที่ ร.ต. ชำญ
ณรงค์   คุ้มรักษำ  หมู่ที่ 1-3 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร 
จรำจร 

กว้ำง   6  เมตร 
ยำว  10  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร

สัญจร 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยบ้ำน ร.ต.ชำญณรงค์  คุม้
รักษำ  ม. 1 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง   4  เมตร 
ยำว  1000  
เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ม.1 
บริเวณหน้ำบ้ำนนำยกมิฮ้อ  ธำรำชมภู 
(ต่อจำกเดิม) 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำรวดเร็วสะดวก 

กว้ำง   0.50  ม. 
ยำว  20  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

น้ ำไม่ท่วมขังถนน
ในกำรจรำจร 

กองช่ำง 

4 โครงกำรขยำยสะพำนระหว่ำง ม. 1 ต. 
คลองใหม่เชื่อมต่อ ม.7 (ถนน
สุขำภิบำล 4) ด้ำนหลังโรงงำนลีวิวฒัน์
เก่ำ 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 7 เมตร 
ยำว 7 เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของจ ำนวน
อุบัติเหตุลดลง 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้

ถนน 

กองช่ำง 

    4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000    

แบบ ผ.  01 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงกำรเสริมผิวจรำจรลำดยำงแอส
ฟัลท์ติก บริเวณหมู่บ้ำนสวนวิลเลจ 
หมู่ที่ 1 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำน
จรำจร 

กว้ำง 7 เมตร 
ระยะทำง260
ม. 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

6 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล. Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ตรงข้ำมซอย
มำเจริญ (เอ ห้องเช่ำ) ม. 1 

เพื่อกำรระบำยน้ ำ
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 
ยำว  200  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

น้ ำไม่ท่วมขังถนนใน
กำรจรำจร 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นก๋ง
ฝอย (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 1 

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

8 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 
Ø0.60 ม. พร้อมบ่อพักซอยหมอสง่ำ
(ต่อจำกเดิม)ถึงหน้ำบำ้นนำยวัน  
คล้ำยนชุ ม. 1 

เพื่อกำรระบำยน้ ำ
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำงยำว 
200 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

มีกำรระบำยน้ ำ
สะดวก 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้ำนลุงเปีย   อยู่เปน็สุข ม. 
1 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำน
จรำจร 

กว้ำง 3 ม. 
ระยะทำง 150 

ม. 

340,000 340,000 340,000 340,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหมอสง่ำหน้ำบ.ธำรำทอง 
ถึงโกดังท ำมำทวีผล ม. 1 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำน
จรำจร 

กว้ำง 4 ม. 
ระยะทำง 350 

ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

    3,190,000 3,190,000 3,190,000 3,190,000    

 
 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

11 โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ 
คสล.  บริเวณทำงเข้ำโรงเรียนบำ้น
คลองใหม่ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
สถำนท่ีให้ใช้
ประโยชนไ์ด้มำก 

กว้ำง 11.50  
ม.ยำว   58   
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงผิวจรำจรลูกรัง
บ้ำนนำงละออง บุญสม   (ต่อจำก
เดิม) ม. 2   

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 5    
เมตร 
ยำว  100   ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมฝั่ง
ท่อระบำยน้ ำ คสล.  Ø 0.60 ม พร้อม
บ่อพักสำยบ้ำนนำงมำลี เถื่อนถ้ ำแก้ว  
ม. 2 

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำง 500 
เมตร 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. พร้อมฝังท่อ
ระบำยน้ ำ Ø 0.60 ม บ้ำน นำยสำยชล 
แก้วโกมุทหมู่ที่ 2 (ต่อจำกเดิม)   

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง  4   ม. 
ยำว 450   ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำน
นำยสุนันท์  ภุมมำลำ( ต่อจำกเดิม) ม. 
2 

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง  5  เมตร 
ยำว  200  ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

16 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพักบ้ำนนำยสำยัณห์ 
บุญน ำ ถึงบ้ำนนำยอนันต์  บุตรน้ ำเพชร 
ม. 2 

เพื่อให้กำรระบำย
น้ ำสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 200 
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่ำง 

    5,150,000 5,150,000 5,150,000 5,150,000    

 
 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

17 โครงกำรขยำยผิวจรำจรไหล่ทำง
ถนนสำยกลำงบำ้นลงุเที่ยง ทอง
พรรณ ตลอดเส้น หมู่ 2 ต ำบลคลอง
ใหม่ 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
ขนส่งสินค้ำ 

กว้ำง   8   ม 
ระยะทำง 
1,000  ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. Ø 0.60 
ม. พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ บ้ำนนำง
ใส เฟื่องขจร ม. 3 

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำง 150 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ีขึ้น กองช่ำง 

19 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนกันดินเรียบ
คลองบ้ำนลุงอิ่น สุขบ ำรุง ตำมแนว
ถนนคอนกรีต ม. 3 

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ระยะทำง 100 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมท่อ
Ø1.00 ม.บ้ำนนำงออม  กำรทวี 
(ตรงข้ำมทำงเข้ำบ้ำนลงุอิ่น) ม. 3 

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 4  เมตร 
ยำว  150 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

21 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนสำยเจดียส์ำม
องค์(สะพำนบำ้นยำยลิ   สุขบ ำรุง ) 
หมู่ที่ 3  

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

ลึก  2  เมตร  
ยำว  570  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง 

22 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยท่อระบำยน้ ำ 
คสล.Ø0.60 ม.บริเวณหน้ำบ้ำนป้ำอร  
สุวรรณเนตร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้กำร
ระบำยน้ ำ
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 10 
ม. 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ีขึ้น กองช่ำง 

    5,440,000 5,440,000 5,440,000 5,440,000    

 
 
 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

23 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล.Ø0.60 
ม.พร้อมบ่อพัก ซอยปรำงทอง หมูท่ี่ 3 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 600  
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่ำง 

24 โครงกำรฝั่งท่อระบำยน้ ำ คสล.Ø 0.80 
ม.พร้อมบ่อพักเลยีบถนน ม. 3-ม. 4 
ตลอดสำย 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 
1,000 ม. 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่ำง 

25 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดิน  คสล. 
ซอยบ้ำนนำยนิมติ  สุขสมยั  หมู่ที ่ 4 

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ยำว  300  ม. 
ลึก  1.50  
เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

กองช่ำง 

26 โครงกำรเสรมิผิวจรำจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   สำยบ้ำนนำยเที่ยง  พยุง  
หมูที่ 4 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง    4 
เมตร  
ยำว  400    ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

27 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน คสล. สำยบ้ำน
นำยเที่ยง  พยุง  ม. 4 

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ระยะทำง 150 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่ำง 

28 โครงกำรขยำยผิวจรำจร ถนนดินลกูรัง
สำยบ้ำนนำยบรรเทิง   คุ้มเจรญิ  ม. 4 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง    5 ม. 
ยำว  80   ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

29 โครงกำรซ่อมแซมถนนคสล.ซอยบำ้น
นำงปุ๋ย  พยุง ม. 4 

อ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 100 
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    9,340,000 9,340,000 9,340,000 9,340,000    

 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

30 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอยบ้ำนนำงปุ๋ย   พยุง หมูท่ี่ 4 

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ระยะทำง 100  
ม.  ลึก  2  ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง 

31 โครงกำรฝั่งท่อคสล.Ø 1.20 ม.เพื่อดูด
น้ ำตรงบริเวณบ้ำนสุชำติ   กิจเจรญิ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 7 
เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ีขึ้น กองช่ำง 

32 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตรอบ
กองทุนหมู่ที่ 4 

เพื่อปรับภมูิทัศน์
ของกองทุน 

สูง 2 เมตร 
ควำมยำว175 
ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง 

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทำงเข้ำโรงเรียนบำ้นดอนทอง 
– บ้ำนนำยประทุม  กลิ่นถนอม  
หมู่ที่ 4 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง  4  เมตร   
ยำว  500  ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

34 โครงกำรซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
 (ทำงลัด) เข้ำโรงเรียนบ้ำนดอนทอง 
ม. 4 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก 

กว้ำง 1.50  ม.  
ยำว  200   ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

35 โครงกำรถมดินบริเวณหน้ำศนูย์
พัฒนำเด็กเล็ก ม. 5 

เพื่อปรับพ้ืนดิน บริเวณหน้ำ
ศูนย์ฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์ได้รับกำร
พัฒนำ 

ศูนย์น่ำมองสวยงำม กองช่ำง 

36 โครงกำรขยำยสะพำน บริเวณบำ้น
นำยปรีชำ  กุลครอง  หมู่ที่ 5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง   6   ม. 
ยำว  4  เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

    3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000    

 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

37 วำงท่อระบำยน้ ำคสล. Ø 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก สำยเทพนิมติ (ฝั่งข้ำม
ถนน) หมู่ที่ 5 

เพื่อกำรระบำยน้ ำ
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง  40  
เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ระบำยน้ ำได้ดีขึ้น กองช่ำง 

38 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  สำยบ้ำน
นำยสง่ำ  กังใช่ง้วน  หมู่ที่ 5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง    4 ม. 
ยำว  500   ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

39 โครงกำรขยำยสะพำน บริเวณบ้ำน
นำยบุญทอง เอี่ยมศรยิำรักษ์  หมูท่ี่ 5 
 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง  8   ม. 
ยำว  8  เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนลุง
ทองขัน  สวัสดิแพทย์ ม. 5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง  5   ม. 
ยำว  160  ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

41 โครงกำรก่อสร้ำงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.5 

เพื่อเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของ
ศูนย์ฯ 

กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 8 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์ได้รับกำรพัฒนำ มีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่ำง 

42 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำน
นำยล้วน   ม. 5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง  4   ม. 
ยำว  300  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

43 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์หน้ำศูนย์
เด็กเล็กม. 5 

เพื่อควำมสวยงำน
น่ำมอง 

บริเวณหน้ำ
ศูนย์ฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ได้รับกำรพัฒนำ ศูนย์น่ำมอง
สวยงำม 

กองช่ำง 

44 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำน 
นำยสังวำลย์    ภิรมย์นำ  หมู่ท่ี  5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 4  เมตร 
ยำว  250  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000    



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

45 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำน
ลุงเซ้ียง  พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง  4    ม. 
ยำว  950   ม. 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

46 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำน
ป้ำสมจติร  ศรีต่ำงวงศ์ หมู่ที่ 5 

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง  4  เมตร 
ยำว  200 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

47 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบศูนย์พฒันำ
เด็กเล็ก ม. 5 

เพื่อป้องกัน
ปัญหำกำร
พังทลำยของดิน 

ยำว 50 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

นักเรียนได้รับควำม
ปลอดภัยในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

48 โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กต ำบลคลองใหม่ 

เพื่อรองรับ
จ ำนวนเด็ก
นักเรียน 

จ ำนวน 1 ห้อง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของครูมี
ประสิทธิภำพใน

กำรท ำงำนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

กองช่ำง 

49 โครงกำรฝังท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อ
พักคสล.Ø0.60 ม. บริเวณศูนย์เด็ก
เล็ก(ต่อจำกเดิม) 

เพื่อช่วยกำร
ระบำยน้ ำ 

ระยะทำง 200
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ีขึ้น กองช่ำง 

50 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.วำงท่อ
ระบำยน้ ำคสล. Ø 0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก สำยบำ้น พตอ.อดุลย์  สมัคร
วงษ์ ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 800 เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

    8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000    

 
 
 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

51 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. วำงท่อ
ระบำยน้ ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก  สำย
บ้ำนจ่ำโต  บุญสม  ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 200 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

52 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันดินสำยบ้ำน
นำยสนั่น   บุญกระสินธ์ ม. 6 

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ระยะทำง 300 
เมตร 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

กองช่ำง 

53 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล.  Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก สำยบ้ำนนำย
สนั่น  บุญกระสินธุ์  หมู่ที่ 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 500 
ม. กว้ำง  5  ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่ำง 

54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. Ø0.60 ม.
พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำสำยร้ำนค้ำบ้ำน
นำยไพรวลัย์  ทองอ่วมใหญ่ ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 300 
เมตร 
กว้ำง  5 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

55 โครงกำรก่อสร้ำงรำวกันรถตกไหล่
ทำงบริเวณสำยบ้ำนนำงเสทื้อน  
สำย8 ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 200 
ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน

กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

56 โครงกำรขยำยสะพำนสำยบำ้นนำง
เสทื้อน สำย 8 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 7 ม. 
 ยำว 7 ม.  

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

57 ก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมท่อระบำย
น้ ำØ 060 ม.พร้อมบ่อพัก  บ้ำนนำย
จวง    ชลธี ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 150 ม.  
กว้ำง 4 เมตร  

830,000 830,000 830,000 830,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000    

 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

58 โครงกำรขยำยถนน คสล. สำยท่ำ
ยำยโหมด-ขุนแก้ว  หมู่ที่ 6 

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 2  เมตร 
ยำว  800   ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

59 โครงกำรขยำยสะพำนท่ำยำยโหมด- 
ขุนแก้ว ม. 6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

กว้ำง 7 ม. 
 ยำว 7 เมตร  

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

60 โครงกำรก่อสร้ำงฝังท่อระบำยน้ ำ 
คสล. Ø 0.60 ม. สำยเลยีบคลองชู
เกียรติ ท่ำตลำด-หอมเกรด็) บริเวณ 
ศำลพ่อแก่ ม. 6 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง  
1,000 ม.  

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ระบำยน้ ำไดด้ีขึ้น กองช่ำง 

61 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมฝัง
ท่อระบำยน้ ำ Ø 0.60 ม. บ้ำน 
นำยนิรันดร์  แตงพึ่งผล ม. 6  

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำง 100 
ม. 

550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง

พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

62 ก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมฝังท่อ
ระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60ม.พร้อมบ่อ
พัก  สำยบ้ำนนำยณรงวิทย์   วัชระ
เสนำ หมู่ที่ 6 (ต่อจำกเดิม) 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร

คมนำคม 

กว้ำง 4   ม. 
ยำว  300 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

63 โครงกำรฝั่งท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก สำยบ้ำน
นำงเสทื้อน (บริเวณสำย 8)หมู่ที ่6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

ระยะทำง 750
เมตร 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง

พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    10,450,000 10,450,000 10,450,000 10,450,000    



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

64 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังและ
ถนนหินคลุกภำยในต ำบลคลองใหม่ 
หมู่ที่ 1-6 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
คมนำคม 

หมู่ที่ 1-6  
ต ำบลคลอง
ใหม ่

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    500,000 500,000 500,000 500,000    

 รวม 82,130,000 82,130,000 82,130,000 82,130,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.2แผนงำน  เคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรซ่อมแซมโคมไฟส่องสวำ่ง
ถนนสำยปำกทำงคลองใหม่-สำย
สะแกเล็ก-บำงประแดง ม. 1 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกใน
กำรจรำจร 

ซ่อมแซมโคม
ไฟส่องสว่ำง
สำยสะแกเล็ก 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

2 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะซอยปั้นหุน่ ม. 2 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกใน
กำรจรำจร 

ติดตั้งไฟฟ้ำ
ระยะทำง 400 
ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

3 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ ซอยบ้ำนนำยสนุันท์  ภุม
มำลำ ม. 2 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกใน
กำรจรำจร 

ติดตั้งไฟฟ้ำ
ระยะทำง 
1,500 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

4 โครงกำรเดินสำยไฟฟำ้รอบอำคำร
กองทุน พร้อมติดตั้งพัดลมภำยใน
อำคำรกองทุน หมู่ที่ 4 

เพื่อติดตั้งสำยไฟ
ภำยในอำคำร 

ติดตั้งไฟฟ้ำ
พร้อมพัดลม 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชน
สำมำรถใช้บริกำร

ได้สะดวก 

กองช่ำง 

5 โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะบริเวณนำบำ้นลุงแสง ม. 
3เชื่อมต่อ ม. 5 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกใน
กำรจรำจร 

ระยะทำง 
2,400 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

    2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000    

 
 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำวภำยในต ำบลคลองใหม่  

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับ
ประชำชน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
หมู่ที่ 1 – 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมข้อมูล

ข่ำวสำร 

กองช่ำง 

7 โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวภำยใน
ต ำบลคลองใหม่  

เพื่อให้ประชำชน
ได้รับทรำบ
ข่ำวสำร 

ติดตั้งหอ
กระจำยข่ำว 
หมู่ที่ 1 – 6 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมข้อมูล

ข่ำวสำร 

กองช่ำง 

8 โครงกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจร  

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับ
ประชำชน 

ติดตั้งป้ำยบอก
ทำง  ป้ำย
จรำจรต่ำงๆ  
ฯลฯ  ในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกในกำร

คมนำคม 

กองช่ำง 

9 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ระบบน้ ำประปำ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปำพื้นที่  

หมู่ 1-6 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค 

กองช่ำง 

10 โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ HDPE  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ระบบน้ ำประปำ 

ปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ ำหมู่ที่ 

1- 6 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค 

กองช่ำง 

    2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    

 
 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

11 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อม
ติดตั้งแทงค์น้ ำประปำ  

เพื่อประชำชนไดม้ี
น้ ำอุปโภคบรโิภค 

หมู่ที่ 1-6 
ต.คลองใหม ่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค 

กองช่ำง 

12 โครงกำรติดตั้งกระจกนูน บริเวณ
ทำงแยก-ทำงโค้ง  

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำน
กำรจรำจรให้กับ
ประชำชน 

หมู่ที่ 1- 6 
ต.คอลงใหม ่

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมปลอดภัยใน

กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

13 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมไฟทำง
ส่องสว่ำงสำธำรณะ  

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกกับ
ประชำชน 

หมู่ที่ 1- 6 
ต.คลองใหม ่

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

14 โครงกำรติดตั้งไฟกระพริบเตือนภยั
ทำงแยกและเขตชุมชน  
 

เพื่อลดอันตรำยบน
ท้องถนนใน
กำรจรำจร 

หมู่ที่ 1- 6 
 ต.คลองใหม ่

- 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมปลอดภัยใน

กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

15 ท่อดูดน้ ำติดตั้งท่ีเขื่อน ท้ัง 2 
ประตูน้ ำ ขนำด 20 น้ิว มอเตอร์
ใหญ่ 

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตรของ
ประชำชน 

 ม. 1ต ำบล
คลองใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

16 โครงกำรติดตั้งท่อบริเวณคลอง 
ข้ำงบ้ำนครูแมว ม. 5 

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตร 

ติดตั้งท่อ
บริเวณคลอง
ผัน ม. 5 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

17 โครงกำรติดตั้งประตเูปิด-ปิดน้ ำ 
คลองสำยทอง หมู่ที่3 

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตรของ
ประชำชน 

ติดตั้งท่อ
บริเวณคลอง
สำยทอง ม. 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

    5,500,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000    



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

18 โครงกำรติดตั้งประตเูปิด – ปิดน้ ำ
สะพำน 2  สะพำน 1  คลองบำง
ช้ำง หมู่ที่ 4  

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตรของ
ประชำชน 

ติดตั้งท่อ
บริเวณคลอง
บำงช้ำง ม. 4 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

19 โครงกำรติดตั้งประตเูปิด – ปิด น้ ำ
หลังวัดสว่ำง , สะพำนโพธ์ิ หมู่ที่ 5 

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตรของ
ประชำชน 

ติดตั้งท่อ
บริเวณหลังวัด
สว่ำง สะพำน

โพธิ์ม. 5 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

20 โครงกำรติดตั้งประตเูปิด- ปิดน้ ำ
ศำลพ่อแก่  บ้ำนผู้ช่วยชิว หมู่ที่ 6  

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบใน
กำรเกษตรของ
ประชำชน 

ติดตั้งท่อ
บริเวณศำลพ่อ
แก่ บ้ำนผู้ช่วย

ชิวม. 6 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ป้องกันปัญหำ
อุทกภัย 

กองช่ำง 

21 โครงกำรติดตั้งท่อน้ ำประปำบรเิวณ
อำคำรเอนกประสงค์ (กองทุน ) ม. 
4 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกกับ
ประชำชน 

เดินท่อ
น้ ำประปำ 
อำคำร
เอนกประสงค์  

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนมีน้ ำ
อุปโภค 

กองช่ำง 

22 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
บ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม 

กองช่ำง 

23 โครงกำรลอกท่อระบำยน้ ำภำยใน
ต ำบลคลองใหม่ หมู่ท่ี 1-6 

เพื่อระบำยน้ ำได้
อย่ำงมีระบบ 

หมู่ที่ 1-6 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

ระบบกำรระบำย
น้ ำท่ีดีขึ้น 

กองช่ำง 

    2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000    

 รวม 12,940,000 13,040,000 13,040,000 13,040,000    



 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1แผนงำน   สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีกลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำ
ศักยภำพของสตรี 

เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกิจกรรม
ของกำรโครงกำร 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของจ ำนวน
สมำชิกได้รับกำร

พัฒนำ 

สมำชิกสตรีมีควำมรู้
สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยกภำพ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลคลองใหม่ 

เพื่อส่งเสริมกิจกำร
ของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน 

เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของ
กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน 

10,000 
(ปี

59:10,000) 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ ำนวน
สมำชิกได้รับกำร

พัฒนำ 

สมำชิกของกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนมี
ศักยภำพมำกขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

3 โครงกำรกำรฝึกอบรมส่งเสรมิอำชีพให้แก่
ประชำชนต ำบลคลองใหม ่

เพื่อเพิ่มรำยได้
ให้กับประชำชน 

ประชำชนต ำบล
คลองใหม่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 รำยได้เพ่ิมขึ้น มีอำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

4 โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรได้
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมให้
ควำมรู้และ
ปฏิบัติตำมแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชำชนมี

ควำมรู้เพิ่มขึ้น 

ประชำชนมีควำมรู้
และมรีำยได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

    150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.1 แผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
แข่งขันกีฬำในระดับต่ำงๆภำยใน
หมู่บ้ำนและต ำบลคลองใหม ่

เพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง 

1. จัดกำร
แข่งขันกีฬำ
เชื่อมควำม
สำมัคคี 
2. จัดกำร
แข่งขันกีฬำ
ระดับหมู่บ้ำน 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ ำนวน
ผู้ป่วยลดลง 

ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัย ดี
ขึ้น เชื่อม
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกัน 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

2 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬา 

ส่งเสริมการเล่น
กีฬาของ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย ดี
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

3 โครงกำรจดัซื้อที่ดินเพื่อท ำสนำมกฬีำ
และจัดท ำลำนสวนสำธำรณะ
ประโยชนภ์ำยในต ำบลคลองใหม่หมู่ที่ 
1-6 

เพื่อเสรมิสร้ำง
สุขภำพของ
เยำวชนและ
ประชำชน 

กว้ำง 60 เมตร 
ยำว 60 เมตร 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ออกก ำลังกำย 

ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรง

ขึ้น 

กองช่ำง 

4 โครงกำรจดัซื้อเครื่องเล่นสนำม
กลำงแจ้ง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

เพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรให้เด็ก
นักเรียน 

จัดซื้อเครื่องเล่น
สนำม หมู่ที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ ำนวน
เด็กมีพัฒนำกำรทีด่ี
ขึ้น 

เด็กได้ออกก ำลัง
กำยและฝึก
พัฒนำกำร 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ
วัฒนธรรม 

    3,310,000 3,310,000 3,310,000 3,310,000    

 
 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
พร้อมเครื่องออกก ำลังกำย
ต ำบลคลองใหม่  

เพื่อเสรมิสร้ำง
สุขภำพของเยำวชน
และประชำชน 

กว้ำง 60 เมตร 
ยำว 60 เมตร 
หมู่ที่ 1-6 

3,500,000 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ
จ ำนวนผู้ออก

ก ำลังกำย 

ประชำชนมี
สุขภำพแข็งแรงขึ้น 

กองช่ำง 

    6,810,000 6,810,000 6,810,000 6,810,000    

 รวม 10,120,000 10,120,000 10,120,000 10,120,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.2 แผนงำน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรสำนสมัพันธ์ครอบครัวในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงสมำชกิใน
ครอบครัว 

สำนสัมพันธ์เด็ก
ก่อนวยัเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของควำมพึง
พอใจของครอบครัว
เพิ่มขึ้น 

เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็ง
ของครอบครัวชุมชน 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

2. โครงกำรจดังำนวันเด็กแห่งชำติ  เพื่อให้นักเรียน 
เยำวชน ได้ร่วม
กิจกรรม เปิดโอกำส
ให้แสดง
ควำมสำมำรถ ควำม
คิดเห็น   

จัดหำอุปกรณ์กำร
เรียน เพื่อ
สนบัสนุนกำรจัด
กิจกรรม ตำม
โครงกำร   

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ ำนวน
เยำวชนที่ร่วมงำน
เพิ่มขึ้น 

เยำวชนได้มีเวทีแสด
ควำมสำมำรถ  และ
แสดงควำมคิดเห็น 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

3 โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะครอบครวัใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภำวะ
ครอบครัวในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
ผู้ปกครองชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 เกิดควำม 
สัมพันธ์ในครอบ 
ครัวมำกขึ้น 

ผู้ปกครองชุมชนได้รับ
ควำมรู้ในกำรส่งเสริม
พัฒนำกำร 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

4 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ภำยใน รร.ต ำบลคลองใหม ่

เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนได้ใช้เวลำให้
เป็นประโยชน ์

จัดโครงกำรเด็ก
และเยำวชน  
จ ำนวน  1  
โครงกำร 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจของ

เยำวชน 

เด็กและเยำวชนได้รับ
ควำมรู้ในกำรร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

5 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มเยำวชนต ำบลคลองใหม ่

เพื่อให้เยำวชนมกีำร
ใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ
ให้กับเยำวชน
ต ำบลคลองใหม่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชำชนออกก ำลัง

กำยเพิ่มขึ้น 

ประชำชนและเยำวชนมี
สุขภำพทีแ่ข็งแรงขึ้น 

ส ำนักปลัด 

    220,000 220,000 220,000 220,000    

 



 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.3 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุม โรคไข้เลือดออกต ำบล
คลองใหม ่

เพื่อกำรควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่มี
ประสิทธิภำพ โดย
ให้บริกำรพ่นหมอก
ควัน/แจก
ทรำยอะเบท 

รณรงค์ป้องกัน
โรคตดิต่อพื้นที่ต ำบล
คลองใหม ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมรู้เพิ่มขึ้น 

ควบคุมป้องกันกำร
ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 

ส ำนักปลดั 
 

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ/ แมว  

เพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

สุนัข/แมวที่จรจัดไม่มี
เจ้ำของในพื้นที่ต ำบล
คลองใหม ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับ
ควำมรู้เพิ่มขึ้น 

ปัญหำโรคพิษสุนัข
บ้ำลดลง 

ส ำนักปลดั 

    200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.4 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับ
ต ำบล 

เพื่อขจัดปัญหำกำร
แพร่ระบำดของยำ
เสพติด 

สนับสนุนกำร เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดโครงกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ ำนวนผู้เสพยำ
เสพติดลดลง 

ปัญหำยำเสพตดิลด
น้อยลง 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในเรื่องของยำเสพ
ติด 

เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับโทษยำ
เสพติด 

ประชำชน 
ต ำบลคลองใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ ำนวนผู้เสพ

ลดลง 

ประชำชนเข้ำใจ
ปัญหำกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติด 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

เพื่อป้องกันกำรแพร่
ระบำดของสถำนศึกษำ 

รณรงค์ป้องกันยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
จ ำนวน

สถำนศึกษำ
เพิ่มขึ้น 

สถำนศึกษำให้กำร
รณรงค์ป้องกันยำเสพ
ติดเพิ่มขึ้น 

ส ำนักปลดั 

4 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำเอดส ์

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำเอดส์ในพื้นที่
กลุ่มเด็ก,เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไป 

ประชำชนท่ัวไป  กลุ่ม
เสี่ยง วัยรุ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก
เยำวชน ,

ประชำชนท่ัวไปมี
ควำมรู้ในเรื่อง

เพศศึกษำภัยของ
เอดส์และรู้จักวิธี
ป้องกันมิให้เป็น

โรคเอดส์ 

สำมำรถลดปัญหำเอดส์
ให้น้อยลงและสร้ำง
ควำมตระหนักให้แก่
ประชำชนท่ัวไปให้รู้ถึง
พิษภัยของเอดส์และ
สำมำรถป้องกันได้ 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

    165,000 165,000 165,000 165,000    

 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.5 แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพผูสู้งอำยุและ
ศึกษำดูงำน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกำรกลุม่ผูสู้งอำย ุ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำร 
(กลุ่มผูสู้งอำยุ
ต ำบล) 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพอย่ำง
ท่ัวถึง 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
และพัฒนำคณุภำพชีวิตคน
พิกำร 

เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตแก่ผู้ด้อย โอกำสให้
มีควำมเป็นอยูด่ีขึ้น 

จัดกิจกรรม
เสรมิสร้ำง
สมรรถภำพคน
พิกำร,ผูสู้งอำยุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้พิกำร 

ผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

3 โครงกำรก่อสร้ำงห้องสุขำ
สำธำรณะส ำหรบัผู้พิกำร 
บริเวณ อบต. คลองใหม ่

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้พิกำร 

จัดสร้ำงห้องสุขำ
สำธำรณะส ำหรบัผู้
พิกำร 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง
พอใจของผู้

พิกำร 

ผู้ด้อยโอกำสได้รับ
กำรบริกำรที่ดีขึ้น
ในสังคม 

กองช่ำง/ 
กองสวัสดิกำร

สังคม 

4 โครงกำรสมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนต ำบล
คลองใหม ่

เพื่อบริหำรจดักำร
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 

สมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุน
สวัสดิกำรมี

ประสิทธิภำพ 

สำมำรถบริหำร
จัดกำรภำยในกลุ่ม
กองทุนได้ด ี

กองสวัสดิกำร
สังคม 

5 โครงกำรสงเครำะหผ์ู้สูงวัย 
ใส่ใจผู้ด้อยโอกำสและคนไร้
ที่พ่ึง 

เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตผู้ยำกไร้ในชุมชน 

เด็ก คนชรำ ผู้
พิกำร ผู้ยำกไร ้

30,000 30,000 30,000 30,000 มีควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

คุณภำพชีวิตที่ดี
และอยู่ในสังคม
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

    370,000 370,000 370,000 370,000    



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.4 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ด้ำนอุบัติภัย/หรือภัย
ธรรมชำติแก่ประชำชนต ำบล
คลองใหม่  

ประชำชน เยำวชนไดร้ับ
ควำมรู้ในกำรป้องกันภัย 

ประชำชน เยำวชน
ในพื้นที่และต ำบล
ใกล้เคียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของ ประชำชน 

ประชำชนมีควำมรู้
เรื่องสำธำรณภัย 

ส ำนักปลดั 

6 โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยประจ ำป ี

เพื่อซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั 

อปพร. ประชำชน 
ผู้น ำชุมชน ต ำบล
คลองใหม่หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีได้ฝึกซ้อม
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ส านักปลัด 

7 โครงกำรฝึกอบรม /ทบทวน 
อปพร. ต ำบลคลองใหม ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของอปพร. 

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำในเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนของ 
อปพร. 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ 

อปพร. 

การปฏิบัติงานของ 
อปพร. มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 โครงกำรรณรงค์สรำ้งควำม
ปลอดภัยทำงถนนแกผู่้ขับข่ี 

เพื่อรณรงค์ควำม
ปลอดภัยทำงถนน 

ประชำชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยร้อยละ

80 

มีอุบัติเหตุลดลง ส ำนักปลดั 

9 โครงกำรฝึกอบรมสร้ำง
ค่ำนิยมหลักของคนไทยแก่
เยำวชนเพื่อให้ประเทศ
เข้มแข็ง 

เพื่อเสริมสร้ำงคำ่นิยมหลัก
ของคนไทยใหเ้ข็มแข็ง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
สร้ำงค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 

20,000 20,000 20,000 20,000 คนไทยยึดมั่นใน
ค่ำนิยมที่ถูกต้อง 

ร้อยละของ
ประชำชนท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ส ำนักปลดั 

    230,000 230,000 230,000 230,000    



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.4 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

10 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
นันทนำกำรของผู้สูงอำยุ ต. 
คลองใหม ่

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นันทนำกำรแก่
ผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุสุขภำพ
แข็งแรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอำยุมสีุขภำพ
ที่ด ี

ผู้สูงอำยุมสีุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงและ
ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน ์

กองสวัสดิกำร
สังคม 

11 โครงกำรค่ำยภูมคุ้มกันสำยใย
รักครอบครัว 

เพื่อให้สถำบันครอบครัว
เข็มเข็งมีภมูิคุ้มกันใน
ตัวเอง 

ผู้ปกครอง/เด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ครอบครัวมีควำม

เข้ำใจและ
ควำมสัมพันธ์ดี

ขึ้น 

สถำบันมีควำมเข็ม
แข็งและมีสมัพันธ์
ครอบครัวอันดี
ระหว่ำงคนใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

    130,000 130,000 130,000 130,000    

    525,000 525,000 525,000 525,000    

 
 
 
 
 
 
 

 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.6 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรรณรงค์ลดปญัหำ
อุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่และ
สงกรำนต ์

เพื่อให้ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกปลอดภัย
ในกำรสัญจร 

รณรงค์อุบัติเหตุ
ทำงถนนในพ้ืนท่ี 
อบต 
คลองใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง
พอใจของ 
ประชำชน 

ประชำชนได้รับกำร
อ ำนวยควำมสะดวก
อุบัติเหตุทำงถนน  

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรจดัหำสำรเคมีและ
อุปกรณ์ป้องกันภัยต่ำง ๆ 
ฯลฯ เพื่อบรรเทำสำธำรณ
ภัย  

เพื่อจัดหำอุปกรณ์ให้มี
ควำมเข้ำถึง และป้องกัน
กำรเกิดสำธำรณภยัใน
พื้นที ่

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่จ ำเป็นในกำร
ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของ ประชาชน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงกำรช่วยเหลือผู้
ประสบสำธำรณภัยในพื้นที ่
เช่น น้ ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ 

เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบสำ
ธำรณภัยในพื้นที ่

ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหำสำธำรณภัย
ในพื้นที่ ต.คลอง
ใหม่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง
พอใจของ 
ประชำชน 

ประชำชนท่ีประสบ
ปัญหำได้รับควำม
ช่วยเหลือ 

ส ำนักปลดั 

4 โครงกำรติดตั้งกล้อง cctv 
ภำยในต ำบลคลองใหม่  

เพื่อป้องกันควำม
ปลอดภัยให้กับ
ประชำชน 

หมู่ที่  1-6 ต ำบล
คลองใหม ่

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง
พอใจของ 
ประชำชน 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่ำง 

5 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนของ อปพร. 
ต ำบลคลองใหม ่

จัดหำชุด อปพร.เพื่อ
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

เครื่องแบบเครื่อง
แต่งกำย อปพร. 
อบต. คลองใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของ อปพร. 

เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

    6,680,000 6,680,000 6,680,000 6,680,000    



 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.7 แผนงำน งบกลำง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรสมทบระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต อบต. 
คลองใหม่  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้ำนสุขภำพของ
ประชำชน 

อุดหนุนระบบ 
สปสช. ของ
ประชำชนต ำบล
คลองใหม ่

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง

พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชนไดร้ับกำร
ส่งเสริมสุขภำพให้
แข็งแรงมำกขึ้น 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอำยุ  
 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ตำมนโยบำยรัฐบำล
ต้องกำรสรำ้ง
หลักประกันรำยได้ให้
ผู้สูงอำย ุ

ผู้สูงอำยุในต ำบล
คลองใหม ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

3 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้พิกำร  

เพื่อสร้ำงหลักประกัน
รำยได้ให้คนพิกำร 

คนพิกำรในต ำบล
คลองใหม ่

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้พิกำร 

ผูพ้ิกำรมีคุณภำพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

4 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เพื่อสร้ำงหลักประกัน
รำยได้ให้ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในต ำบล
คลองใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภำพ
ชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

    1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000    

 
 
 



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงำน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยู่
ในเขตรับผิดชอบของอบต.
ส ำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวัน 

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอำหำรท่ี
เพียงพอต่อร่ำงกำย 

อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จ ำนวน 
3 แห่ง  เป็น
ค่ำอำหำรกลำงวัน 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละของ
จ ำนวนโรงเรียนท่ี
ได้รับกำรอุดหนุน 

นักเรียนสำมรถ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำวัน  

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

2 โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอนโดยกำรมีส่วนร่วม
ของครูชุมชนและนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรสื่อ
กำรเรียนกำรสอนโดยกำร
มีส่วนร่วมของครูและ
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียน ใน
กำรจัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอนกำรมี
ส่วนร่วมของครูและ
ชุมชมนักเรียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จ ำนวนโรงเรียนท่ี
ได้รับกำรอุดหนุน 

มีวัสดุกำรเรียนกำร
สอนเพียงพอกับ
นักเรียน 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

3 โครงกำรอุดหนุนโรงเรียนท่ีอยู่
ในเขตรับผิดชอบส ำหรับ
ค่ำอำหำรเสริม (นม) 

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนได้รับอำหำรเสริม 
(นม) ท่ีเพียงพอต่อร่ำงกำย 

จัดซ้ืออำหำรเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 1แห่ง
และนักเรียน  3  
แห่ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ
จ ำนวนโรงเรียนท่ี
ได้รับกำรอุดหนุน 

นักเรียนมีร่ำยกำย
สุขภำพแข็งแรง 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

4 โครงกำรสนับสนุนกำรอบรม
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้น ำ
หลักธรรมของพระพุทธ 
ศำสนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำรงชีวิต 

นักเรียน รร.ในพื้นท่ี 
ต ำบลคลองใหม่ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียน 

เด็กนักเรียนน ำหลัก
ค ำสอนตำมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กองส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำวัฒนธรรม 

    3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000    

 

 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงกำรปรับปรุงศูนย์กำร
เรียนรูต้ ำบลคลองใหม ่

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลในชุมชน 

จัดสร้ำงศูนย์กำร
เรียนรู้  จ ำนวน  1  
แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชำชนศึกษำ
ค้นคว้ำไดม้ำขึ้น 

ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับ
ข้อมูลเพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 
 

7 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

เพื่อสนับสนุนค่ำอำหำร
กลำงวันของศูนย์ฯ 

จัดจ้ำงอำหำร
กลำงวัน อำหำร
ส ำเรจ็แก่ศูนย์เด็กฯ 

700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละของนักเรียน
ได้ทำงอำหำร

กลำงวัน 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 
    900,000 900,000 900,000 900,000    

    4,120,000 4,120,000 4,120,000 4,120,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.2 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
จำรีต  ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น   

เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์สืบสำน
และถ่ำยทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น   
 

ฝึกอบรม  จัดกิจกรรม
และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญำท้องถิ่นแก่
ประชำชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรมอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชำชนมีส่วนร่วม
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต  
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

2 โครงกำรสืบสำนประเพณี
สงกรำนต ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
มีมีส่วนร่วมสืบสำน
ประเพณี  

สนับสนุนกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์   

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วม 

ประชำชนร่วมสืบสำน
ประเพณี 
 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

3 โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่
เทียนจ ำน ำพรรษำ  

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
มีควำมสนใจและมีส่วน
ร่วมในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ประชำชนต ำบล
คลองใหม ่

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วม 

ประชำชนร่วมกันสืบ
สำนประเพณีเพิ่มมำก
ขึ้น 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

4 โครงกำรสืบสำนกจิกรรมลอย
กระทง 

ส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชำชนต ำบล
คลองใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วม 

ประชำชนร่วมสืบสำน
ประเพณี 
 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

5 โครงกำรจดัสร้ำงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ แสดงควำม
จงรักภักดสีร้ำง
จิตส ำนึกของชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 สร้ำงจิตส ำนักรัก
ชุมชน 

ประชำชนได้ร่วมแสดง
ควำมจงรักภักดี 
 

กองช่ำง 

    145,000 145,000 145,000 145,000    

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงกำรจดังำนเฉลมิพระ
ชนมพรรษำของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

ส่งเสริมใหป้ระชำชนไดม้ีส่วน
ร่วมในงำน  12 สิงหำมหำ
รำชิน ีเพื่อแสดงควำม
จงรักภักดตี่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และสรำ้ง
ควำมสำมัคคีในหมูป่ระชำชน 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ และ
จัดท ำสื่อ
ประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ  
เช่น  ป้ำย
ประชำสมัพันธ์   
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่น 

ประชำชนไดร้่วม
แสดงควำม
จงรักภักดีและควำม
สำมัคครี่วมกัน 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
งำนรัฐพิธีงำนวันส ำคัญทำง
รำชกำร  

ส่งเสริมใหป้ระชำชนไดม้ีส่วน
ร่วมในงำนรัฐพิธีตำ่งๆ  เพื่อ
แสดงควำมจงรักภักดตี่อ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
สรำ้งควำมสำมคัคีในหมู่
ประชำชน 

จัดงำนรัฐพิธีต่ำงๆ 
เช่น งำนวันปิย
มหำรำช ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 จัดงำนวันปิย
มหำรำช 

ประชำชนไดร้่วม
แสดงควำม
จงรักภักดีและควำม
สำมัคครี่วมกัน 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

    55,000 55,000 55,000 55,000    

 รวม 200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
    5.1 แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรรณรงค์
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประชำสมัพันธ์ให้
ประชำชนมีควำมตระหนัก
และร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม,จดัท ำสื่อ
ต่ำงๆ  เพ่ือ
ประชำสมัพันธ์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมอย่ำง
น้อย 1 ครั้ง 

ประชำชนดูแล 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรรณรงค์กำรคดัแยก
ขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมำณ
ขยะปัญหำสิ่งแวดล้อม(ต่อ
ยอด) 

เพื่อสร้ำงควำมปรองดอง
และสำมัคคีชุมชนเข้มแข็ง 

ม. 1 – ม. 6 ต. 
คลองใหม ่

30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวนปริมำณ
ขยะลดลง 

สร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชน 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรรักษำสมดุล
สิ่งแวดล้อมต ำบลคลองใหม ่

เพื่อรักษำสมดุล
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

รักษำสมดุล
สภำพแวดล้อมทุก
ด้ำนโดยกำรร่วมมือ
กันกับภำคประชำชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 สิ่งแวดล้อมต ำบล
คลองใหม่ดีขึ้น 

รักษำสมดุล
สภำพแวดล้อม 

ส ำนักปลดั 

4 โครงกำรBig cleaning day  เพื่อท ำควำมสะอำด
สถำนท่ีด้ำนธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ท ำควำมสะอำด
สถำนท่ีสำธำรณะ

ต่ำงๆโดยกำรร่วมมือ
ทุกภำคส่วน 

10,000 10,000 10,000 10,000 กำรอนุรักษ์ทรัพย์
กรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

สถำนท่ีต่ำง ๆมีควำม
สะอำดน่ำมอง 

กองช่ำง 

    80,000 80,000 80,000 80,000    

 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

     5.1 แผนงำน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ 
แหล่งน้ ำ คูคลอง ถนน
สำธำรณะ    

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งน้ ำ คู 
คลอง  ที่สำธำรณะ
ประโยชน์  และตำม
เส้นทำงต่ำงๆ  เช่น  
กำรปลูกต้นไม้  วัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ  หมู่ที่ 
1-6  

20,000 20,000 20,000 20,000 สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น สภำพแวดล้อมมี
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมำกข้ึน 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก ำจดัผักตบชวำ 
และขยะมูลฝอยในแหล่งน้ ำ 

เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก ำจัดผักตบชวำและ
ขยะมูลฝอยในแหล่ง
น้ ำล ำคลอง ม. 1-6 

20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่ดีขึ้น 

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่อยู่ในสภำพด ี

กองช่ำง 

    40,000 40,000 40,000 40,000    

 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
   5.3 แผนงำน กำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรขุดลอกคลองภำยใน
ต ำบลคลองใหม ่

เพื่อขุดลอกคลองที่ตื่นเขิน ขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินภำยในต ำบล

คลองใหม ่
ม.1-6 

600,000 600,000 600,000 600,000 ล ำคลองสะอำด
ขึ้น 

รักษำสมดุล
สิ่งแวดล้อม 

กองช่ำง 

    600,000 600,000 600,000 600,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
    6.1 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ พร้อม
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จัดอบรมให้ควำมรู้
แก่เจ้ำหน้ำท่ีใน
พื้นที่ต ำบลคลอง
ใหม ่

25,000 25,000 25,000 25,000 มีกำรจัดอบรม 1 
ครั้ง 

มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มมำก
ขึ้น 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรจัดเก็บรำยได ้

เพื่อเพ่ิมรำยได้ในกำร
จัดเก็บภำษีของ อบต. 

กำรจัดเก็บภำษีใน
ต ำบลคลองใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 มีรำยได้เพิม่ขึ้น มีกำรจัดเก็บรำยได้
เพิ่มมำกข้ึน 

กองคลัง 

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อ
อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนย์
ประสำนงำนองค์กรชุมชน
ต ำบลคลองใหม่ 

เพื่อเพิ่มศักยภำพของ
องค์กรชุมชน 

คณะกรรมกำรศูนย์ฯ  
จ ำนวน 20  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 กำรบริหำรงำนท่ี
เข้มแข็ง 

องค์กรชุมชนใน
ต ำบลมศีักยภำพ
มำกยิ่งข้ึน 

ส ำนักปลดั 
 

4 โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพของ
องค์กรชุมชน 

จัดเก็บข้อมลู 30,000 30,000 30,000 30,000 สำมำรถทรำบ
ข้อมูลในต ำบล 

ทรำบข้อมูลในพื้นที ่ ส ำนักปลดั 

5 โครงการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง ของ  อบต. 
(เงินโบนัส) 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักงาน 

 จ่ายเป็นเงินโบนัส
ประจ าปี 

900,000 900,000 900,000 900,000 การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการ

ท างาน 

ทุกส่วน 

6 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษา หรือ
การวิจัยเชิงส ารวจ   

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จัดหาค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ี
จ าเป็นให้กับท่ีปรึกษา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถ
ตรวจสอบการ
ปฎิบัติงานได ้

งานเป็นไปด้วย
ความเป็นระเบียบ 

ส านักปลดั 

    1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000    

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
    6.1 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการ 5 ส. ภายใน 
อบต.คลองใหม ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ความเป็นระบบ
เรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงาน 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 การปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
กาปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน 

8 โครงการจดัหาสถานท่ี เพื่อ
สร้างที่ท าการ อบต. คลอง
ใหม ่
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาสถานท่ีส าหรับ
การสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต. แห่ง
ใหม่ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อ านวยความ
สะดวกในการ

ติดต่องาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

9 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต.  
เลขำนุกำรนำยก  อบต. 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง  พนักงำน
จ้ำง 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน  และน ำควำมรู้
มำเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำน 

ฝึกอบรม  สัมมนำ   
และศึกษำดูงำนของ
คณะผู้บริหำร ฯลฯ
ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  
พนักงำนจ้ำง 

300,000 300,000 300,000 300,000 เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรงำน 

ร้อยละของบุคลำกร
ได้รับควำมรู้ จำกกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนสำมำรถน ำ
ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ 

ส ำนักปลัด 

10 โครงกำรจดัซื้อครภุัณฑ์เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนด้ำนกำร
ให้บริกำร 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ส ำนักงำนใน
กำรให้บริกำร 

อ ำนวยควำม
สะดวกกำร
ให้บริกำรประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละของ
ประชำชนไดร้ับกำร
บริกำรที่ด ี

ทุกส่วน 

11 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง 

ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เลือกตั้งสมำชิก ผู้บริหำร 

กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมำชิก ผู้บรหิำร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ควำมโปร่งใสใน
กำรเลือกตั้ง 

ร้อยละของผูไ้ปใช้
สิทธิเลือกตั้ง  

ส ำนักปลดั 

    5,715,000 5,715,000 5,715,000 5,715,000    

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
    6.1 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

12 โครงกำรต่อสัญญำจ้ำง
พนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

เพื่อรองรับกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน 

พนักงำนจ้ำง 
พนักงำนท่ัวไป 

600,000 600,000 600,000 600,000 รองรับกำร
ปฏิบัติงำนของ
พนักงำนจ้ำง 

พนักงำนท ำงำน
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั 

13 โครงกำรปรับปรุงห้อง
ประชุม อำคำรศูนย์บริกำร
ผู้สูงอำยุต ำบลคลองคลอง
ใหม ่

เพื่อปรับปรุงสถำนท่ีทำง
รำชกำรให้สำมำรถใช้
งำนได้เกิดประสิทธิภำพ 

ปรับปรุงห้องประชุม 
ปรับปรุงสถำนท่ี 
อำคำรติดต้ังเพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ 

800,000 800,000 800,000 800,000 เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเกิด
ประสิทธิภำพ 

ประชำชนและผู้ใช้
สถำนท่ีเกิด
ประโยชน ์

กองช่ำง 

14 โครงกำรฝึกอบรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของภำครัฐ 

เพื่อให้ควำมรู้กับ
พนักงำน ผู้บริหำร อบต. 

เพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติงำน 

พนักงำน ,ผู้บริหำรมี
ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 

15 โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำน
พนักงำนปฏิบัติงำนพัฒนำ
และจัดเก็บรำยได้ 

เพื่อจัดจ้ำงแรงงำน
พัฒนำงำนจัดเก็บรำยได ้

กำรปฏิบัติงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

90,000 90,000 90,000 90,000 งำนจัดเก็บมี
ประสิทธิภำพ 

มีรำยได้เพิม่มำกข้ึน กองคลัง 

16 โครงกำรช่วยเหลือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ
,ค่ำเบี้ยเลี้ยงพยำนหรือ
ผู้ต้องหำ,ค่ำของขวัญของ
รำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆฯลฯ 

เพื่อช่วยเหลือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงที่ต้องหำ
คดีอำญำ,ค่ำเบี้ยเลี้ยง
พยำนหรือผู้ต้องหำ,ค่ำ
ของขวัญของรำงวัลหรือ
เงินรำงวัลในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆฯลฯ 

สำมำรถช่วยเหลือ
พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงต้องหำ
คดีอำญำ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
พนักงำนได้รับ
สวัสดิกำรฯ 

พนักงำนได้รับควำม
ช่วยเหลือในด้ำนคดี
ต่ำงๆ  

ทุกส่วน 

    1,615,000 1,615,000 1,615,000 1,615,000    

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
    6.1 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

17 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

เพื่อเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรตำ่ง ๆใน อบต. 

เพื่อเป็นค่ำบริหำร
กำรปฏิบัติงำน
ภำยในส ำนักงำน 

600,000 600,000 600,000 600,000 พนักงำนมี
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

กำรปฏิบัติงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

ทุกกอง 

18 ค่ำปรับปรุงWebsiteและ
ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีSaverและ
Domand Name (รำยปี) 
ของ Webssite อบต.คลอง
ใหม ่

เพื่อจัดจ้ำงปรับปรุง เว็บ
ไซด์ อบต. คลองใหม ่

เพื่อรองรับกำร
บริกำรประชำชน 
ข้อมูลข่ำวสำร 

10,000 10,000 10,000 10,000 กำรมิประสิทธภิำพ 
ในกำรให้บริกำร 

ประชำชนไดร้ับ
ข้อมูลข่ำวสำร 

ส ำนักงำนปลัด 

19 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินฯลฯ 

เพื่อเป็นกำร
บ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซม 

90,000 90,000 90,000 90,000 กำรปฏิบัติงำนท่ี
มีประสิทธิภำพ 

วัสดุ ครภุัณฑม์ี
ประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัต ิ

ทุกกอง 

    700,000 700,000 700,000 700,000    

 รวม 9,065,000 9,065,000 9,065,000 9,065,000    

 
 
 
 
 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 



ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
    6.2 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงกำรประชำคมและ
ทบทวนแผนชุมชนเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพื่อช้ีแจงให้เข้ำใจกำร
จัดท ำแผนและรับทรำบ
ปัญหำควำมต้องกำร 

จัดประชุมประชำคม
ในพื้นที่ต ำบลคลอง
ใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วม 

รับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน 

ส ำนักปลดั 

2 โครงกำรประชุมประชำคม
ประจ ำเดือนต ำบลคลองใหม่ 

เพื่อรับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของประชำชน 

จัดประชุมประชำคม  
ทุกวันท่ี 5  ของ
เดือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชำชนมีส่วน
ร่วม 

รับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน 

ส ำนักปลดั 

3 โครงกำรประชำคมกำรจัดท ำ
แผนชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภำพ
ชุมชน 

รับทรำบข้อมลูแผนชุมชน
ควำมต้องกำร 

จัดรวมรวมข้อมลู
แผนชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลมีแผนชุม
ขนที่มีคุณภำพ 

ทรำบข้อมูลในพื้นที ่ ส ำนักปลดั 

4 โครงกำรให้ควำมรู้ดำ้น
กฎหมำยแก่ประชำชน และ
เจ้ำหน้ำท่ี 

เพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย 

ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ี
ในต ำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 สำมำรถมีควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยร้อย

ละ 80 

ประชำชนและ
เจ้ำหน้ำท่ีน ำมำใช้
ประโยชนไ์ด ้

ส ำนักปลดั 

5 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ของคนในชำติ 

ส่งเสริมและปกป้อง
สถำบันชำติ และสรำ้ง
ควำมสำมัคค ี

เยำวชน,ประชำชน
ในต ำบลคลองใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 สร้ำงควำมสำมัคคี
ให้ประเทศชำต ิ

ประชำชนเกิดควำม
สำมัคค ี

ส ำนักปลดั 

    90,000 90,000 90,000 90,000    

 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.  02 



แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
1.1  แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1. โครงกำรอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
อ ำนวยกำรของศูนย์รวมข้อมลูข่ำวสำร
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงระดับอ ำเภอ (ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร) 

เพื่อด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ 
อปท.ระดับอ ำเภอ 

 อุดหนุน อปท.  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 สำมำรถ
ตรวจสอบ

ได ้

ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำนักปลดั อ ำเภอ/อบต. 
ทรงคนอง 

    20,000 20,000 20,000 20,000     

 
 

 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.  02 



แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
2.1  แผนงำน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรอุดหนุนสถำนศึกษำต ำบล
คลองใหม่ด้ำนกำรศึกษำ 

เพื่อจ้ำงบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

เพื่อเป็น
ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

324,000 324,000 324,000 324,000 นักเรียนมี
ประสิทธิภำพ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละเด็ก
นักเรียนมี
ควำมรู้
เพิ่มขึ้น 

กองส่งเสริม
กำรศึกษำศำสนำ

วัฒนธรรม 

โรงเรียนใน
พื้นที่ 3 แห่ง 

    324,000 324,000 324,000 324,000     

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.  03 



แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคณุภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิว AC 
สำยกลำงหมู่ที่  3,4    ต ำบล
คลองใหม่ เช่ือมต่อ  ต ำบล
คลองจินดำ  จ. นครปฐม 

เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวก
ด้ำนกำรขนส่ง
สินค้ำ 

กว้ำง  10 ม. 
ระยะทำง 3,100 ม. 
หนำ 0.05 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงกำร
๑๓.๔๓๔๙ N 
๑๐๐.๑๑๓๔๗๙ E 
จุดสิ้นสุดโครงกำร 
๑๓.๔๓๒๗ N 
๑๐๐.๐๙๔๓ E 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

ร้อยละของ
ระดับควำม
พึงพอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกใน

กำร
คมนำคม 

กองช่ำง กองช่ำง 
อบต.คลอง

ใหม ่

    15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

    

 
 
 
 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน คสล. 
สำยคลองโพธิ์ (ต่อจำกเดิม)  
บริเวณบำ้นนำยสมพร ตุ้งสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 5ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต. 
ท่ำกระชับและ ต. โคกพระ
เจดีย์ อ. นครชัยศรี  

เพื่อป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

สูง 2  เมตร 
ยำว1,200  ม. 
จุดเริม่ต้น
โครงกำร 
๑๓.๗๓๗๘N 
๑๐๐.๑๖๐๓๒ E 
จุดสิ้นสุด
โครงกำร 
๑๓.๗๓๗๐๕ N 
๑๐๐.๑๖๖๙๔ E 

9,000,000 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง

พอใจของ
ประชำชน 

ป้องกันกำร
พังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง กองช่ำง 
อบต.คลอง

ใหม ่

    9,000,000 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000     

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แบบ ผ.  03 

แบบ ผ.  03 



แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคณุภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน คสล. 
สำยเทพนิมติ หมู่ที่  5 ต. คลอง
ใหม่ เชื่อมต่อ ต ำบลคลอง
จินดำ อ.สำมพรำน 

เพื่อป้องกัน
กำรพังทลำย
ของดิน 

สูง  2  เมตร 
ยำว 800 เมตร 
จุดเริม่ต้นโครงกำร 
๑๓.๔๓๕๗๘๘ N 
๑๐๐.๙๓๗๙๓ E 
จุดสิ้นสุดโครงกำร 
๑๓.๔๓๔๘๓๕ N 
๑๐๐.๙๒๓๕๕๐ E 

8,000,000 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ
ระดับควำมพึง

พอใจของ
ประชำชน 

ป้องกันกำร
พังทลำย
ของดิน 

กองช่ำง กองช่ำง 
อบต.คลอง

ใหม ่

4 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนท่ำยำย
โหมด หมู่ที่ 6 ต. คลองใหม่ 
(ต่อจำกเดิม) เชื่อมต่อ เขต
เทศบำลเมืองสำมพรำน  

เพื่อป้องกัน
ปัญหำน้ ำท่วม 

ระยะทำง  650  ม.
สูง  2  เมตร
จุดเริม่ต้นโครงกำร 
13.75508 N 
100.20245 E 
จุดสิ้นสุดโครงกำร 
13.74936N 
100.20232 E 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของ
ระดับควำม
พึงพอใจของ
ประชำชน 

ป้องกันกำร
พังทลำยของ

ดิน 

กองช่ำง อบต.คลอง
ใหม ่

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน 
คสล. บริเวณบ้ำนลงุสำ ม. 3 
ต. คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต ำบล
คลองจินดำ 

เพื่อควำม
สะดวกด้ำน
กำรคมนำคม 

กว้ำง 9  เมตร  
ยำว  6  ม. 
หนำ 
จุดเริม่ต้นโครงกำร 
16.72832 N 
100.18058 E 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ระดับควำม
พึงพอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกใน

กำรคมนำคม 

กองช่ำง อบต.คลอง
ใหม ่

6 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน คสล. 
บริเวณบำ้นยำยด ำ หมู่ที่ 4 ต. 
คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต ำบลคลอง
จินดำ 

เพื่อควำม
สะดวกด้ำน
กำรคมนำคม 

กว้ำง 9  เมตร  
ยำว  8  ม. 
จุดเริม่ต้นโครงกำร 
13.72565 N 
100.16686 E 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ระดับควำม
พึงพอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกใน

กำรคมนำคม 

กองช่ำง อบต.คลอง
ใหม ่

    34,800,000 34,800,000 34,800,000 34,800,000     

 
 

แบบ ผ.  03 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกร
รมและ

กำรโยธำ 

โครงกำร
ก่อสร้ำงขยำยผิว 
AC สำยกลำงหมู่
ที่  3,4    ต ำบล

คลองใหม่ 
เชื่อมต่อ  ต ำบล
คลองจินดำ  จ. 

นครปฐม 

เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวก
ด้ำนกำร
ขนส่งสินค้ำ 

กว้ำง  10 ม. 
ระยะทำง 

3,100 เมตร 
หนำ 0.05 

เมตร 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับ
ควำม

สะดวกใน
กำร

คมนำคม 

อบจ.
นครปฐม 

 
ลงช่ือ........................................เลขำนุกำรคณะกรรกำรประสำนแผนฯ   ลงช่ือ...................................................................ประธำนคณะกรรมกำรประสำนแผนฯ 

         (นำยธ ำรง  พงศ์จันทรเสถียร)                        (นำยเอนก    น้อยพิทักษ์)     
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่

ตรวจสอบข้อมลูแล้ว  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบกำรประสำนโครงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ................................................................... 
            (นำงมำริสำ    กมลเวช)           (นำยคันชล   ผ่องใส)     

แบบ ผ.  03/1 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพฒันำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกร
รมและ

กำรโยธำ 

โครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อน คสล. สำย
คลองโพธ์ิ (ต่อ
จำกเดิม)  บริเวณ
บ้ำนนำยสมพร 
ตุ้งสวัสดิ์ หมู่ท่ี 5
ต.คลองใหม่ 
เชื่อมต่อ ต. ท่ำ
กระชับและ ต. 
โคกพระเจดีย์ อ. 
นครชัยศรี 

เพื่อป้องกัน
กำรพังทลำย
ของดิน 

ลึก  2  เมตร 
ยำว1,200  
ม. 

9,000,000 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ป้องกัน
กำร

พังทลำย
ของดิน 

อบจ.
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  03/1 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำร

โยธำ 

โครงกำร
ก่อสร้ำงเขื่อน 
คสล. สำย
เทพนิมิต หมู่
ที่  5 ต. คลอง
ใหม่ เช่ือมต่อ 
ต ำบลคลอง
จินดำ อ.สำม
พรำน 

เพื่อป้องกัน
กำรพังทลำย
ของดิน 

ลึก  2  เมตร 
ยำว 800 
เมตร 

8,000,000 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ป้องกัน
กำร

พังทลำย
ของดิน 

อบจ.
นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  03/1 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำร

โยธำ 

โครงกำร
ก่อสร้ำงเขื่อน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณ
ถนนท่ำยำย
โหมด หมู่ที่ 6 
ต. คลองใหม่ 
(ต่อจำกเดิม) 
เชื่อมต่อ เขต
เทศบำลเมือง
สำมพรำน  

เพื่อป้องกัน
ปัญหำน้ ำ

ท่วม 

ระยะทำง  
650  ม.สูง  
2  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ป้องกัน
กำร

พังทลำย
ของดิน 

อบจ.
นครปฐม 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.  03/1 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำร

โยธำ 

โครงกำร
ก่อสร้ำง
สะพำน คสล. 
บริเวณบ้ำน
ลุงสำ ม. 3 ต. 
คลองใหม่ 
เชื่อมต่อ 
ต ำบลคลอง
จินดำ 

เพื่อควำม
สะดวกด้ำน
กำรคมนำคม 

กว้ำง 9  
เมตร  
ยำว  6  ม. 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับ
ควำม

สะดวกใน
กำร

คมนำคม 

อบจ.
นครปฐม 

 
     
         
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  03/1 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

อ ำเภอ  สำมพรำน  จังหวัด นครปฐม 
ที ่ ยุทธศำสตร์

จังหวัด 
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
(อปท.) 

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คำด
ว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี
ขอประสำน 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

6 ประชำชนมี
คุณภำพชีวิต
ที่ดี สังคม
เข้มเข็ง 

กำรศึกษำมี
คุณภำพและ
มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน 

พัฒนำด้ำน
บริกำร

สำธำรณะ 

ด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำร

โยธำ 

โครงกำร
ก่อสร้ำง
สะพำน คสล. 
บริเวณบำ้น
ยำยด ำ หมู่ที่ 
4 ต. คลอง
ใหม่ เช่ือมต่อ 
ต ำบลคลอง
จินดำ 

เพื่อควำม
สะดวกด้ำน
กำรคมนำคม 

กว้ำง 9  
เมตร  
ยำว  8  ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ
ของระดับ
ควำมพึง
พอใจของ
ประชำชน 

ประชำชน
ได้รับ
ควำม

สะดวกใน
กำร

คมนำคม 

อบจ.
นครปฐม 

 
ลงช่ือ........................................เลขำนุกำรคณะกรรกำรประสำนแผนฯ   ลงช่ือ...................................................................ประธำนคณะกรรมกำรประสำนแผนฯ 

         (นำยธ ำรง  พงศ์จันทรเสถียร)                        (นำยเอนก    น้อยพิทักษ์)     
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ตรวจสอบข้อมลูแล้ว  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบกำรประสำนโครงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ................................................................... 
             (นำงมำริสำ    กมลเวช)           (นำยคันชล   ผ่องใส)     
          ท้องถิ่นอ ำเภอสำมพรำน           นำยอ ำเภอสำมพรำน 

แบบ ผ.  03/1 



 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนสำย
สะแกเล็ก-บำงประแดง   หมู่ท่ี  1 
-2 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำร
ขนส่งสินค้ำ 

ยำว  3,000  ม. 
(ตำมสภำพพื้นท่ี) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรคมนำคม

ขนส่ง 

กองช่ำง 

2 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำขนำด 
Ø0.60 ม.พร้อมบ่อพัก  ตรง
ข้ำมโรงงำนลีวิวัฒน์ สำยถนน
สะแกเล็ก-บำงประแดง ม. 1 

เพื่อกำรระบำยน้ ำ
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะทำง 
ยำว  360  ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

มีกำรระบำย
น้ ำสะดวก 

กองช่ำง 

3 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนน คสล. 
สำยบ้ำนนำยลอย  กุลครอง  
หมู่ 2 

เพื่ออ ำนวยควำม
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 4 เมตร 
ระยะทำง 700ม. 

1,200,000 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ประชำชน
ได้รับควำม

สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

    22,100,000 22,100,000 22,100,000 22,100,000    

 

แบบ ผ.  05 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 

1.ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตถนนเลียบคลอง
ท่ำตลำด – หอมเกร็ด หมู่ที่ 6 

เพื่อควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคม 

กว้ำง 6 เมตร 
ระยะทำง 1,200 
ม. 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของประชำชน 

ประชำชน
ได้รับควำม

สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

    24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  05 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส ำหรับ โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมเข้มเข็ง กำรศึกษำมีคุณภำพและมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัฒนำด้ำนสังคม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
1.1  แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงกำรตรวจตรำรักษำควำมปลอดภัย
ของฝ่ำยปกครองร่วมกับ อปพร.และ
ต ำรวจ 

เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันให้กับ
ประชำชน 

ตรวจตรำในพื้นที่ 
ต ำบลคลองใหม่ 1-
6 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของระดับควำม
พึงพอใจของ ประชำชน 

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส ำนักปลดั 

    15,000 15,000 15,000 15,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.  06 



บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ยุทธศำสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
1.1แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
1.2แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 

64 
22 

 
 

82,130,000 
12,940,000 

 
 

64 
23 

 
 

82,130,000 
13,040,000 

 
 

64 
23 

 
 

82,130,000 
13,040,000 

 
 

64 
23 

 
 

82,130,000 
13,040,000 

  

รวม 86 95,070,000 87 95,170,000 87 95,170,000 87 95,170,000   

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
4 

 
150,000 

 
4 

 
150,000 

 
4 

 
150,000 

 
4 

 
150,000 

  

รวม 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000   

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
3.1แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
3.2แผนงำนกำรศึกษำ 
3.3แผนงำนสำธำรณสุข 
3.4แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
3.5แผนงำนสังคมสังเครำะห ์
3.6แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
3.7แผนงำนงบกลำง 

 
5 
 
5 
2 
11 
5 
5 
4 

 
6,810,000 

 
220,000 
200,000 
525,000 
370,000 

6,680,000 
1,480,000 

 
5 
 
5 
2 
11 
5 
5 
4 

 
6,810,000 

 
220,000 
200,000 
525,000 
370,000 

6,680,000 
1,480,000 

 
5 
 
5 
2 
11 
5 
5 
4 

 
6,810,000 

 
220,000 
200,000 
525,000 
370,000 

6,680,000 
1,480,000 

 
5 
 
5 
2 
11 
5 
5 
4 

 
6,810,000 

 
220,000 
200,000 
525,000 
370,000 

6,680,000 
1,480,000 

  

รวม 37 16,285,000 37 16,285,000 37 16,285,000 37 16,285,000   

 
 

แบบ ผ.  07 



บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ยุทธศำสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.1แผนงำนกำรศึกษำ 
4.2แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

 
 
7 
7 

 
 

4,120,000 
200,000 

 
 
7 
7 

 
 

4,120,000 
200,000 

 
 
7 
7 

 
 

4,120,000 
200,000 

 
 
7 
7 

 
 

4,120,000 
200,000 

  

รวม 14 4,320,000 14 4,320,000 14 4,320,000 14 4,320,000   

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน 
5.2แผนงำนเคหะและชุมชน 
5.3แผนงำนกำรเกษตร 

 
 
4 
2 
1 

 
 

80,000 
40,000 
600,000 

 
 
4 
2 
1 

 
 

80,000 
40,000 
600,000 

 
 
4 
2 
1 

 
 

80,000 
40,000 
600,000 

 
 
4 
2 
1 

 
 

80,000 
40,000 
600,000 

  

รวม 8 720,000 8 720,000 8 720,000 8 720,000   

6.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทีด่ี 
6.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
6.2แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
19 
5 

 
9,065,000 

90,000 

 
19 
5 

 
9,065,000 

90,000 

 
19 
5 

 
9,065,000 

90,000 

 
19 
5 

 
9,065,000 

90,000 

  

รวม 24 9,155,000 24 9,155,000 24 9,155,000 24 9,155,000   

รวมทั้งสิ้น 173 125,700,000 174 125,800,000 174 125,800,000 174 125,800,000   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมำณและที่ผ่ำน หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บำท) 

2652 
(บำท) 

2653 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 
 
 

บริหำรงำนทั่วไป 
 
 
 

ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อใช้อ ำนวย
ควำมสะดวก
ประชำชนใน
กำรจัดสถำนท่ี 

โต๊ะหน้ำขำว   15 

 
 

- 
 

- 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 

2 บริหำรงำนทั่วไป 
 

 

ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อใช้อ ำนวย
ควำมสะดวก
ประชำชน 

เก้ำอี ้100 - 20,000 - - ส ำนักปลัด 

3 สังคมสงเครำะห์ ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพื่อใช้ในกำร
เก็บเอกสำรและ
สืบค้นต่อกำร
บริกำร 

ตู้เก็บเอกสำร 40 ช่อง 
1 

10,000 - - - กองสวัสดิกำร 

4 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อใช้อ ำนวย
ควำมสะดวก
ประชำชน 

ถังขยะ 200 80,000 - 80,000 - กองช่ำง 

      90,000 20,000 110,000 -  
 

 
 

แบบ ผ.  08 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำน หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2652 
(บำท) 

2653 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 
 
 

กำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภัณฑ์ 

 

ครุภณัฑ์กีฬำ เพื่อจัดซื้อท่ีดิน
และเครื่องออก
ก ำลังกำย 

เครื่องออกก ำลังกำย  
 หมู่ที่ 1-6 

- 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 
 

- 
 

กอง
กำรศึกษำ 

 

6 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

ค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อสำย
ดับเพลิง ฯลฯ 

สำยดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
ใช้ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส ำนักปลัด 

7 กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

ค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อกล้อง 
CCTv 

กล้องCCTV จ ำนวน 6 
หมู ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัด 

8 เคหะและชุมชน ค่ำครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงค่ำครุภณัฑ ์

 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อปรับปรุง
ห้องประชุม
อำคำรศูนย์
บริหำรผู้สูงอำยุ
ต ำบลคลองใหม ่

โต๊ะ เก้ำอี้ ปรับปรุงห้อง
ประชุมเพื่อรองรับให้

ประชำชนได้ใช้ประโยชน ์

800,000 800,000 800,000 800,000 กองช่ำง 

      1,900,000 2,900,000 2,900,000 1,900,000  
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ส่วนที่ 5 
 
 
 

1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (๔ )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน
ตำมท่ีเห็นสมควร  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.  โดยให้
มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.และใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของอบต.  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
และสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม่  ติดตามทุกปี และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอต่อสภาอบต.   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต อบต.ทราบโดยทั่วกัน  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
2560) 



 
 

แผนผังข้ันตอนการด้าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด้าเนนิการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 

ประกำรผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชน

ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ภำยในเดือน

เมษำยน และตุลำคม ของทุกปี 



 
 

2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ

โครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่  โดยที่กำรติดตำม  หมำยถึง  กิจกรรมภำยในโครงกำรซึ่งถูกออกแบบมำเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ปัญหำที่ก ำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภำพของวิธีกำร
ด ำเนินงำนให้ลุล่วง  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร/กิจกรรมสูงเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้  กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำร/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำร
ด ำเนินงำน  เสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน  
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร/กิจกรรม  กำรประเมินผล คือ  กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน
ในระหว่ำงที่ก ำลังด ำเนินกำรหรือภำยหลังที่กำรด ำเนินกำรส ำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งกำรประเมินผล  เป็น
สิ่งจ ำเป็นเช่นเดียวกับกำรติดตำม  กำรประเมินผลแผนงำนจะเป็นกำรบ่งชี้ว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้มีกำร
ปฏิบัติหรือไม่  อย่ำงไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่ำแผนงำนที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ำงไร  น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลถือว่ำเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและตัดสินใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป  
 

5.2  ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   5.2.1  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2)  หมวด 6 ข้อ 28  ได้ก ำหนดองค์ประกอบของคณะติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน  
ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  โดยให้คณะกรรมกำรเลือกคณะกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำน
คณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกหนึ่งคนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร  โดยคณะกรรมกำรทั้งหมดให้
มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ  29  ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
 1.  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 2.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน



รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมท่ีเห็นสมควร  

5.2.2    วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  เป็นกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและ

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น ว่ำสำมำรถ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถระดมควำมคิดในกำรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุแผนที่ก ำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน  ได้แก่  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  ซึ่งประกอบไป
ด้วย กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร/กิจกรรม  กำรติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  กำรติดตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ตลอดจนปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  เป็นกำรตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองใหม่ในภำพรวม  ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์และ
ประเด็นกำรพัฒนำรวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้  อีกทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผล    มีวิธีกำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 

1)  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม  
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมทุกครั้งที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและสรุปเป็น รำยไตรมำส    ระยะหกเดือน คือ 1 
ปี ติดตำม 2 ครั้ง และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภำพรวมอย่ำงน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้วรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นน ำเสนอสภำท้องถิ่น  
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในเขตอบต.
ทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละ ๒  ครั้งภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปีและปิดประกำศไม่น้อยกว่ำ  
๓๐  วัน  ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมำสที่  ๑ (เดือน  ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๕๙)  

(๒)  ไตรมำสที่  ๒   (เดือน  มกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๐) 
  (๓)  ไตรมำสที่  ๓   (เดือน  เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๐)  

(๔)  ไตรมำสที่  ๔   (เดือน  กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๐) 
ระยะ  ๖  เดือน 



   (๑)  เดอืน  ตุลำคม  ๒๕๕๙ – มีนำคม  ๒๕๖๐ 
   (๒)  เดือน  เมษำยน      –     กันยำยน  ๒๕๖๐ 

๕.๒.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค 

๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบง่บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 
3.4 วิสัยทัศน์ 5 
3.5 กลยุทธ์ 5 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
3.7 จุดยืนทำงำยุทธศำสตร์ 5 
3.8  แผนงำน 5 
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 
3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 

รวมคะแนน 100 
 
 
 

3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ก ำหนดว่ำ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้ งประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในพ้ืนที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และข้อ 29 (3) ก ำหนดว่ำ  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน



นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยน และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

  
  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยก ำหนดรูปแบบเป็นแบบรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย แบบรำยงำน 3 แบบ และเครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรำยงำน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตำมแผนฯ 
(process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(output) 

แบบท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนยุทธศำสตร ์

แบบท่ี 3/2 แบบประเมิน
ควำมพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมิน
ควำมพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศำสตร ์



 
 
 
ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระบบติดตำมผล ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รำยงำน ระยะเวลำ ผู้ประเมิน รำยงำน ระยะเวลำ 

อปท. 1.ใช้แบบรำยแบบที่2 
แบบติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รำยไตรมำส (3 เดือน) 
2.ส่งรำยงำนให้กับ M&E 
Unit (องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด) 

ทุก ๆ 3 เดือน คณะกรรมก
ำรติดตำม

และ
ประเมินผล
แผนพัฒนำ

องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1.ใช้แบบรำยงำนที่ 1 และ
แบบรำยงำนที่ 3/2  
2.ส่งรำยงำนให้องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เดือน
พฤศจิกำยน
ของทุกปี 

   อปท. 1.ใช้แบบรำยงำนแบบที่ 1 
กำรก ำกับกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ส่งรำยงำนให้กับ M&E 
Unit (องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด) 

 

    1.ใช้แบบรำยงำนที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์โดยใช้
แบบที่ 3/2แบบประเมิน
ควำมพอใจต่อผลกำร
ด ำเนินงำนขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวมและแบบที่ 3/3แบบ
ประเมินควำมพอใจต่อผล
กำรด ำเนินงำนขององค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศำสตร์เป็นเครือ่งมือใน
กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
2.ส่งรำยงำนใหก้ับใหก้ับ 

 



M&E Unit (องค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัด) 

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.   
๑.๒  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำอบต.   
๑.๓  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
๑.๔  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพัฒนำต ำบล   
๑.๕  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพัฒนำต ำบล   
๑.๖  มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมเมืองพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีกำรรวมรวมข้อมลูและปัญหำส ำคญัของอบต.มำจัดท ำฐำนข้อมูล   
๒.๒  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
๒.๓  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำอบต.   
๒.๔  มีกำรก ำหนดวสิัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำอบต.ทีส่อดคล้องกับ 
ศักยภำพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีกำรก ำหนดวสิัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำอบต.ทีส่อดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๒.๘  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
๒.๙  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
๒.๑๐ มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
๒.๑๑ มีกำรจัดท ำบญัชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร ์   
๒.๑๒ มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรตดิตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร ์   

๒.๑๓ มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม ่   

 



 
 
 
แบบที่ 1 กำรช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นว่ำ ด ำเนินกำรครบถ้วนทุกขั้นตอน
มำกน้อยเพียงใดอย่ำงไร 

2. ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินตนเองและส ำหรับองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมิน (Monitoring and Evaluation Unit:M&E Unit) ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ำมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่ง
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล 

3. ระยะเวลำในกำรติดตำม 
แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่

ใช้ประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนแตกต่ำงกันไป 

4. องค์ประกอบของแผน 
แบบประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ประเด็นกำรประเมินมีทั้งหมด13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น 1-6 ข้อ  ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น  ข้อ 7- 13  (ส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตอบว่ำมีกำรด ำเนินกำร/ไม่มีกำรด ำเนินกำร ตำมประเมินกำรประเมินหรือกำรช่วยก ำกับนั่นเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ค ำอธิบำยแบบที่ 1 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
1 มีกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ในกำรจัดท ำแผนฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจำก
ประชำคมท้องถิ่นส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

2. มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ในกำรจัดท ำแผนฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีกำรจัดประชุมเพ่ือทรำบปัญหำควำมต้องกำร
ประเด็นกำรพัฒนำและประเด็นที่เกี่ยวข้องจำก
ประชำคมท้องถิ่นส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

3. มีกำรจัดประชุมอย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

:ในกำรจัดท ำแผนฯ คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีกำรประชุม
อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอหรือไม่ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

4. มีกำรตั้งคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

: ในกำรจัดท ำแผนฯ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร 
ขึ้นมำเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 



 
 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
5 มีกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

:ในกำรจัดท ำแผนฯ มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพ่ือเสนอผลที่ได้จำกกำรจัดท ำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

6 มีคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและประชำคม
ท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง
แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

:คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคม
ท้องถิ่นมีกำรประชุมพิจำรณำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

7 มีกำรรวบรวมข้อมูล
และปัญหำส ำคัญของ
ท้องถิ่นมำจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 

: กำรจัดท ำแผนฯ มีกำรรวบรวมขอ้มูลและปัญหำที่
ส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูลประกอบกำรท ำ
แผนยุทธศำสตรเ์ป็นกำรรวบรวมขอ้มูลที่ครบถ้วน
ทันสมัย  ท้ังทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยกำรรวบรวมข้อมลูควรแสดงแนวโนม้ที่
เปลี่ยนแปลงไป ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ตลอดจนมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ควรจะเกิดขึน้ในแผนยุทธศำสตร์
นอกจำกน้ี ยังเป็นกำรรวบรวมปัญหำที่ส ำคัญของ
ท้องถิ่น เพื่อช่วยในกำรก ำหนดยุทธศำสตร ์

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

8 มีกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำแผน 

: กำรจัดท ำแผนฯ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
ในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนฯ
ด้วยหรือไม่ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 



เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
9 มีกำรวิเครำะห์

ศักยภำพของท้องถิ่น
(swot)เพ่ือประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

กำรจัดท ำแผนฯมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของ
ท้องถิ่น(SWOT) เป็นกำรประเมินสถำนกำรณ์ท่ี
ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ถึงโอกำส ภำวะคุกคำม
หรือข้อจ ำกัดอันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่
มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นรวมทั้งกำรวิเครำะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะ
แวดล้อมภำยในซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมิน
สถำนภำพของท้องถิ่นว่ำอยู่ ณ จุดไหนและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

10 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์
และภำรกิจหลักกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภำพ
ของท้องถิ่น 

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับศักยภำพขงท้องถิ่น
โดยวิสัยทัศน์เป็นกำรแสดงถึงจุดมุ่งหมำยใน
อนำคตที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรที่บรรลุถึง
ภำยใต้เงื่อนไขของศักยภำพและข้อจ ำกัดของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่และภำรกิจอันเป็นแนวทำง/
วิธีกำรที่น ำไปสู่จุดม่งหมำยนั้นและสำมำรถ
ตรวจสอบวัดผลควำมส ำเร็จได้ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

11 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์
และภำรกิจหลักกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
จังหวัด 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

12 มีกำรก ำหนด
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 

แผนฯมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน โดยมีกำรก ำหนดของเขต กิจกรรมที่
ส ำคัญจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำน

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 



เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ของ
องค์กรที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

 
ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
13 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย

กำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนฯ จะต้องมีกำรก ำหนดปรมิำณหรือจ ำนวนสิ่งที่
ต้องกำรให้บรรลุในแตล่ะแนวทำงกำรพัฒนำภำยใน
เวลำที่ก ำหนด จึงมคีวำมเฉพำะเจำะจงในผลที่คำดว่ำ
จะไดร้ับในเชิงปริมำณตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ ของ
กระบวนกำรด ำเนินงำน 
-เงื่อนเวลำ ควรระบุว่ำต้องกำรท ำอะไรให้บรรลุเมื่อไร 
-ปริมำณทีต่้องกำรจะให้เกดิขึ้นในจ ำนวนเท่ำไร 
-คุณภำพ เป็นสภำที่พึงปรำรถนำ 
- สถำนท่ี เป็นกำรระบุถึงเขตพื้นท่ีครอบคลมุที่
ต้องกำร 
-มีควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จริง 
-ควรเป็นข้อควำมที่แสดงผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึ้นภำยหลัง
โครงกำรสิ้นสดุ 
-กรณีที่มีเปำ้หมำยมำกกว่ำหน่ึงเปำ้หมำยควรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญัหรคืวำมเร่งด่วนไว้เพือ่ให้เห็นถึงควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

14 มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และแนวทำงกำร
พัฒนำ 

แผนฯ จะต้องมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำซึ่งแนวคิดหรือ
วิธีกำรที่บ่งบอกถึงกำรเคลื่อนตัวขององค์กรว่ำ
จะก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรได้อย่ำงไร 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

15 มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดนั้น มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดหรือไม่ 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 



 
 
 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
16 มีกำรอนุมัติและ

ประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

หลักจำกมีกำรจัดท ำแผนฯ ส ำเร็จแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกำรน ำร่ำงแผนฯ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำ
และปรับปรุงและแก้ไขก่อนที่จะน ำเนอต่อไป
ตำมล ำดับขั้น 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

17 มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่ม
โครงกำรในแผน
ยุทธศำสตร์ 

แผนฯ จะต้องมีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำร
ก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องหรือ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดขึ้น ซึ่ง
โครงกำรดังกล่ำวอำจแยกเป็นช่วงระยะเวลำ
ต่ำง ๆ เช่นในปีที่ 1 ของแผนยุทธศำสตร์
โครงกำรอะไรบ้ำง ในปีที่ 2 ของแผน
ยุทธศำสตร์มีโครงกำรอะไรบ้ำง หรืออำจมี
โครงกำรที่มีลักษณะของควำมต่อเนื่อง 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

18 มีกำรก ำหนดรูปแบบ
กำรติดตำมประเมินผล
แผนยุทธศำสตร์ 

แผนจะต้องมีกำรระบุกำรติดตำมควำมส ำเร็จของแผน
ยุทธศำสตร์ที่แสดงผ่ำนโครงกำรทีเ่กิดขึ้นจำกข้อ 15 
ว่ำโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้นั้นน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ของแผนยุทธศำสตร์หรือไม่ เท่ำไร อย่ำงไรโดยก ำหนด
วิธีกำรติดตำมจะรวมไปถึงกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของแผนยุทธศำสตร์ซึ่งควำมส ำเรจ็ของแผน
ยุทธศำสตร์อำจก ำหนดในลักษณะรำยปีในลักษณะ
ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและภำพรวมของแผน
ยุทธศำสตร์ว่ำโครงกำรที่เกิดขึ้นตอบสนองควำมส ำเร็จ
ของแผนยุทธศำสตร์อย่ำงไร 

หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 

ควำมถี่ในกำรวัด: หลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้แผนอย่ำงเป็นทำงกำร 
แหล่งข้อมูล:เอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: พิจำรณำจำกมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำมี/ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรน้ัน ๆ 

19 มีกำรทบทวนแผน แผนยุทธศำสตร์ฯ ควรมีกำรทบทวนเพรำะเป็น หน่วยวัด: มี/ไม่มี โดยใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำง 



ยุทธศำสตร์หรือไม่ ปัจจัยในกำรพัฒนำต่ำง ๆ และข้อเท็จจริงมีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงจ ำเป็นต้องมีกำร
ทบทวนและหำกมีบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญก็ควรมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้วย 

ควำมถึ่ในกำรวัด: ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกๆ  ๓  เดือน (รำยไตรมำส)  โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงกำร  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม  -  ธันวำคม หรือไตรมำสที่ ๑ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 
 ( /  ) ไตรมำสที่ ๑ ( ตุลำคม - ธันวำคม)  (     ) ไตรมำส ๒ ( มกรำคม - มีนำคม) 
 (    ) ไตรมำสที่ ๓ (เมษำยน - มิถุนำยน)  (     ) ไตรมำส ๔ ( กรกฎำคม - กันยำยน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 
 

ปีท่ี 1  ปีท่ี 2  ปีท่ี 3                   รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

         
         
         
         
         
         

รวม         

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

๔. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
 

ปีท่ี 1  ปีท่ี 2  ปีท่ี 3                   รวม 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

         
         
         
         
         
         

รวม         

 
 

๕. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ.................. 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่แล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่มีกำรเพ่ิมเติม 

จ ำนวน
โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อย
ละ 

             
             
             
             
             
             



รวม             
 
 
 
 
 
 
 

6.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี.......................................... 

ยุทธศำสตร์ 
 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       
       
       

รวม       

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
7. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี..........................................   

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนิน 
กำรเสร็จ

แล้ว 

อยู่ในระหว่ำง
กำร

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณท่ี
ได้รับ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำย 

      
      
      
      
      
      

รวม      

 
ส่วนที่ 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 



 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำมำรถน ำไปใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรหน้ำ ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด โดยมีประเด็นในกำรติดตำม 2 ประเด็น (1) กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปี (2) ผลกำรด ำเนินงำนและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

2. ประโยชน์ 
1) เป็นเครื่องมือส ำหรับเมืองพัทยำ เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะน ำไปใช้เป็น

เครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปี และโครงกำรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ ซึ่งนอกจำกจำกจะท ำให้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนแล้ว ยังสำมำรถใช้ เป็น 
“สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” ว่ำแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด สำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดหรือไม่ 

2) เป็นเครื่องมือส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำม (Monitoring 
andEvaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภำพรวม 

3) ระยะเวลำในกำรติดตำม 
แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในกำรติดตำมผล

กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม  ซึ่งเป็นเดือน
แรกของปีงบประมำณ 

4) องค์ประกอบของแบบ 
แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส ประกอบไปด้วย

เนื้อหำที่ส ำคัญ 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  -ชื่อหน่วยงำน 
  -ไตรมำสที่รำยงำน 
 ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร3 ปี 
  -จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ3ปี 



  -จ ำนวนโครงกำรตำมแผนยุทะศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
  -ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำประจ ำปี 
  -จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
  -กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
  -โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉำะกิจประจ ำปี 
ส่วนที่4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
ค ำอธิบำยแบบที่ ๒ 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
1 ชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท ำกำรบันทึก
ข้อมูล 

หน่วยวัด: - 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:- 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:- 

2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไตรมำสที่ 

ช่วงเวลำที่ท ำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ ำแนกเป็น 4 
ไตรมำส 
ไตรมำสละ 3 เดือน ตำมปีงบประมำณคือ 
ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม) 
ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม) 
ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม –กันยำยน) 

หน่วยวัด: รำยงำนไตรมำสท่ี โดยใส่เครื่องหมำย ลง
บนไตรมำสท่ีรำยงำน 
ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:- 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำเป็นรำยในไตร
มำสใด 

3 จ ำนวนโครงกำรและ
งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ3 ปี 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณทีร่ะบุไว้ใน
แผนพัฒนำ 3 ปี จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ที่ท้องถิ่น
ก ำหนดไว ้

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:แผนพัฒนำท้องถิ่น 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
น้ัน ๆ มีกำรกระจำยของโครงกำรและงบประมำณใน
แต่ละยุทธศำสตร์อย่ำงไร มีกำรกระจุกตัวของ
โครงกำรและงบประมำณอยู่เฉพำะยุทธศำสตร์ใด
ยุทธศำสตร์หน่ึงหรือไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ใด 

4 จ ำนวนโครงกำรตำม
แผนยุทธศำสตร์กำร

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณท่ีสอดคล้อง
ตำมยุทธศำสตร์จังหวัด 

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ควำมถึ่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 



พัฒนำจังหวัด แหล่งข้อมูล:แผนพัฒนำท้องถิ่น 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีโครงกำรและงบประมำณท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกน้อยเพียงใดถ้ำมีโครงกำรท่ี
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำก ก็แสดงให้
เห็นว่ำ แผนยุทธศำสตร์น้ันเป็นแผนยุทธศำสตร์ที่ดี 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
5 ผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
สถำนกำรณ์ของผลจำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำงำนที่ผ่ำนมำ ณ วันที่ท ำกำรรำยงำน
โดยพิจำณำจำกจ ำนวนโครงกำรที่เสร็จ จ ำนวน
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรเพ่ิมเติม และจ ำนวนของโครงกำรทั้งหมด 

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำร 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล: แผนพัฒนำท้องถิ่น 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: กำรค ำนวณร้อยละ
สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเอำจ ำนวนโครงกำรท่ีเสร็จ
หรือโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรหรือโครงกำร
ท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ตั้ง หำรด้วย
จ ำนวนโครงกำรท้ังหวดในยุทธศำสตร์นั้น ๆ แล้วคูณ
ด้วย 100 อำทิ มีจ ำนวนโครงกำรท่ีเสร็จในยุทธศำสตร์
ท่ี 1 จ ำนวน 10 โครงกำร จำก 20 โครงกำร ดังน้ัน 
ร้อยละของโครงกำรท่ีเสร็จในยุทธศำสตร์ที่ 1 จึง
เท่ำกับ(10/20)/100=50% 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ: (1) ท ำกำรเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในแบบรำยงำนในไตรมำสก่อนหน้ำน้ีว่ำมี
โครงกำรท่ีเสร็จเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใดเพื่อแสดงให้
เห็นว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนขอ
โครงกำรท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรที่ยกเลิก หรือที่
เพิ่มโครงกำรมำกเท่ำไรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงไตร
มำสสุดท้ำยย่อมสะท้อนให้เห็นว่ำแผนยุทธศำสตร์ น้ัน 
ๆ ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
1 ชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท ำกำรบันทึก
ข้อมูล 

หน่วยวัด: - 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:- 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:- 

2 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไตรมำสที่ 

ช่วงเวลำที่ท ำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ ำแนกเป็น 4 
ไตรมำส 
ไตรมำสละ 3 เดือน ตำมปีงบประมำณคือ 
ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม) 
ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – มีนำคม) 
ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน) 
ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม –กันยำยน) 

หน่วยวัด: รำยงำนไตรมำสท่ี โดยใส่เครื่องหมำย ลง
บนไตรมำสท่ีรำยงำน 
ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:- 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงว่ำเป็นรำยในไตร
มำสใด 

3 จ ำนวนโครงกำรและ
งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ3 ปี 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณทีร่ะบุไว้ใน
แผนพัฒนำ 3 ปี จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ที่ท้องถิ่น
ก ำหนดไว ้

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:แผนพัฒนำท้องถิ่น 
วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
น้ัน ๆ มีกำรกระจำยของโครงกำรและงบประมำณใน
แต่ละยุทธศำสตร์อย่ำงไร มีกำรกระจุกตัวของ
โครงกำรและงบประมำณอยู่เฉพำะยุทธศำสตร์ใด
ยุทธศำสตร์หน่ึงหรือไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ใด 

4 จ ำนวนโครงกำรตำม
แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัด 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณท่ีสอดคล้อง
ตำมยุทธศำสตร์จังหวัด 

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

ควำมถึ่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:แผนพัฒนำท้องถิ่น 



วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:พิจำรณำเพียงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีโครงกำรและงบประมำณท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำกน้อยเพียงใดถ้ำมีโครงกำรท่ี
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัดมำก ก็แสดงให้
เห็นว่ำ แผนยุทธศำสตร์น้ันเป็นแผนยุทธศำสตร์ที่ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
5 ผลด ำเนินงำนตำม

แผนพัฒนำปี 
: สถำนกำรณ์ของผลจำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำงำนที่ผ่ำนมำ ณ วันที่ท ำกำรรำยงำน 
โดยพิจำรณำจำก จ ำนวนโครงกำรที่เสร็จ 
จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน โครงกำรที่ยังไม่ได้โครงกำรที่มีกำร
เพ่ิมเติม และจ ำนวนของโครงกำรทั้งหมด 

หน่วยวัด: จ ำนวนโครงกำร 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:แผนพัฒนำท้องถิ่น 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: กำรค ำนวณร้อยละ
สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเอำจ ำนนวนโครงกำรท่ีเสร็จ
หรือโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ตั้ง
หำรด้วยจ ำนวนโครงกำรท้ังหมดในยุทธศำสตร์น้ัน ๆ 
แล้วคูณด้วย ๑๐๐ อำทิ มีจ ำนวนโครงกำรท่ีเสร็จใน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน 10 โครงกำร จำก 20 
โครงกำร ดังน้ันร้อยละของโครงกำรท่ีเสร็จใน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 จึงเท่ำกับ (10/20)/100= 50% 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ(1) ท ำกำรเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในแบบรำยงำนในไตรมำสก่อนหน้ำน้ีว่ำมีโครงกำรท่ี
เสร็จเพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรท่ีด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนฯ (2) หำกมีร้อยละของโครงกำรท่ีด ำเนินงำน
เสร็จแล้วมำกเท่ำใดก็จะแสดงให้เห็นว่ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของโครงกำรท่ียังไม่ได้
ด ำเนินกำรโครงกำรท่ียกเลิกหรือท่ีเพิ่มโครงกำรมำก
เท่ำไหร่โดยเฉพำะอย่ำยิ่งในช่วงไตรมำสสุดท้ำยย่อม
สะท้อนให้เห็นว่ำแผนยุทธศำสตร์ น้ัน ๆ ไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
6 กำรเบิกจ่ำย

งบประมำณปี 
จ ำนวนงบประมำณท่ีองค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ำยมำเพ่ือใช้ด ำเนินกำรในกำร
ด ำเนินงำนทั้งที่เป็นงบปกติ และเงินสะสม 
พร้อมเปรียบเทียบกับจ ำนวนงบประมำณท่ีได้
ระบุไว้ 

หน่วยวัด: งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 

ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:เอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: กำรค ำนวณร้อยละ
สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเอำงบประมำณปกติหรือ
งบประมำณสะสมตั้งหำรด้วยงบประมำณท้ังหมดใน
แต่ละยุทะศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้หำรด้วย 100 อำทิใช้งบ
ปกติไป 100,000บำท จำก งบประมำณทั้งหมด 
1,000,000 บำท ในยุทธศำสตร์ท่ี 1 จะได้ 
(100,000/1,000,000)×100=10% 
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:น ำข้อมูลท่ีได้มำเปรียบเทียบกับ
งบประมำณท่ีได้ระบุไว้ในแผนเพื่อเป็นข้อมูลท่ีแสดงให้
เป็นถึงสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 

7 โครงกำรที่รับเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ
ประจ ำปี 

โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีที่
ท ำกำรรำยงำนโดยพิจำรณำในส่วนของผลกำร
ด ำเนินกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร,โครงกำรที่
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรและงบประมำณ อำทิ 
งบประมำณท่ีได้รับงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยไป 

หน่วยวัด: ระบุจ ำนวนและงบประมำณท่ีได้รับกับ
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 
ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:สัมภำษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:สรุปข้อมูลปัญหำพร้อมท้ังน ำไป
พิจำรณำร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้ำน้ี เพื่อน ำไป
อธิบำยถึงสำเหตุท่ีกำรด ำเนินงำน ไม่ สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนท่ีก ำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล
ส ำหรับท่ีจะใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

8 ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติ 

ปัญหำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบจำก
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

หน่วยวัด: - 
ควำมถี่ในกำรวัด: 3 เดือนครั้ง 

แหล่งข้อมูล:สัมภำษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 



วิธีกำรวัด/สูตรกำรค ำนวณ: - 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ:สรุปข้อมูลปัญหำพร้อมท้ังน ำไป
พิจำรณำร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้ำน้ี เพื่อน ำไป
อธิบำยถึงสำเหตุท่ีกำรด ำเนินงำน ไม่ สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนท่ีก ำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล
ส ำหรับท่ีจะใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ ๒  ครั้ง  
หลังจำกสิ้นปีงบประมำณ      
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ................. 
๒.๑  ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม    

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ด ี    

รวม    

 
ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน  
๔.ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2)มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3)มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4)มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ    



5)กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6)กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7)ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไหสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชน
ในท้องถิ่น 

   

8)ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
 

 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่....................................................... 

 

๑.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๒ เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท ำแบบประเมินท ำเครื่องหมำย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชำย     (   )  หญิง 
๒.  อำยุ  (   )  ต่ ำกว่ำ  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี  
  (   )  ๔๑ – ๖๐  ป ี    (   )  มำกกว่ำ  ๖๐  ปี  
๓.  กำรศึกษำ (   )  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ/ประถมศึกษำ   (   )  มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส. 

          (   )  ปริญญำตร ี             (   )  สูงกว่ำปริญญำตรี     
๔.  อำชีพ (   )  รับรำชกำร     (   )  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย 
  (   )  รับจ้ำง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษำ  

         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  ๒   ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1)มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
2)มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
3)มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
4)มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5)กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
6)กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7)ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน    



ท้องถิ่น 
8)กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9)ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

 
 
 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนยุทธศำสตร์.............................................................................................   
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท ำแบบประเมินท ำเครื่องหมำย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชำย     (   )  หญิง 
๒.  อำยุ  (   )  ต่ ำกว่ำ  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี  
  (   )  ๔๑ – ๖๐  ป ี    (   )  มำกกว่ำ  ๖๐  ปี  
๓.  กำรศึกษำ (   )  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ/ประถมศึกษำ   (   )  มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส. 

          (   )  ปริญญำตร ี             (   )  สูงกว่ำปริญญำตรี     
๔.  อำชีพ (   )  รับรำชกำร     (   )  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย 
  (   )  รับจ้ำง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษำ  

         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

ส่วนที่  ๒   ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำด้ำน
...................................................................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่ำนจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่ำนเท่ำใด 

ประเด็น คะแนน 
1)มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม  
2)มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม  
3)มีกำรเดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมเห็นคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม  
4)มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5)กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
6)กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7)ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  
8)ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ได้จัดท ำขึ้น
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548แก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกำรรวบรวมทั้งแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปีเข้ำไว้ด้วยกันและมีระยะเวลำ 4 ปี และส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่เพ่ิมเติมท ำให้
แผนพัฒนำให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นจำกกระบวนกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น ตำม
หลักประชำรัฐและมีกำรก ำหนดสัดส่วนที่ชัดเจน ท ำให้มีแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือในกำรน ำเสนอ
โครงกำรพัฒนำ กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นก็มีควำมชั ดเจนคือกำรก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง ตลอดจนสภำท้องถิ่นจะพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ผู้บริหำรท้องถิ่นจะประกำศใช้แผนพัฒนำ เพ่ือน ำมำเป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีซึ่งว่ำเป็นกระบวนกำรที่มีควำมรัดกุม และมีกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองอย่ำงละเอียดรอบคอบ 
4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

เนื่องจำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นฉบับใหม่นี้มีระยะเวลำที่ครอบคลุมสี่ปี บำงครั้งควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนของประชำชนอำจจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องน ำมำสู่กำรเข้ำกระบวนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท ำให้เกิดควำมเสียเวลำ คน และงบประมำณในกระบวนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำที่มีกำรเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผลงทิศทำงกำรพัฒนำก็แจจะเปลี่ยนแปลงไป 

4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจำกกำรพัฒนำ 
จำกโครงกำรพัฒนำที่มีจ ำนวนมำก  อำจไม่สำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน
ที่เสนอโครงกำรพัฒนำได้ทั้งหมด  เนื่องจำกว่ำมีงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงจ ำกัด ต้องมี
กำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรพัฒนำแต่แนวโมกำรตั้งงบประมำณในแต่ละปีก็จะ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกว่ำกำรจัดเก็บรำยได้และเงินอุดหนุนมีปริมำณที่เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกขึ้น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


