
 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.เหมืองใหม่ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
******************************************* 

              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วยประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      ดั งนั้น เ พ่ือการปฏิบัติ ให้ เป็น ไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เหมืองใหม่ จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ อบต.เหมืองใหม่ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เหมืองใหม่ 
    ""ต าบลแห่งความสามัคคี ยึดวิถีพอเพียง ชื่อเสียงผลไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมภูมิปัญญา ประชาสดใจ 
ร่วมใจสู่อาเซียน"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เหมืองใหม่ 
    1. พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
    2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
    3. การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดี 
    4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี 
    6. จัดระเบียบหมู่บ้านและชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
    7. การบริการที่ดีแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เหมืองใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 บริหารเคหะและชุมชน 
     2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     3.คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
     4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
 



 
 
     5.การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
     6.การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     7.การบริหาร การเมือง และการปกครอง 
 

ง. การวางแผน 
อบต.เหมืองใหม่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
 

อบต.เหมืองใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ยทุธศาสตร์ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

12 8,055,000.00 14 12,530,000.00 19 19,300,000.00 28 48,450,000.00 16 17,915,362.00 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 

3.คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

11 5,156,000.00 12 5,486,000.00 11 6,618,000.00 11 6,618,000.00 11 6,618,000.00 

4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัการ
ท่องเท่ียว 

6 560,000.00 7 630,000.00 9 1,220,000.00 9 1,220,000.00 9 5,650,007.00 

5.การอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณี 

8 270,000.00 6 200,000.00 6 200,000.00 6 200,000.00 6 200,000.00 

6.การจดัระเบียบชุมชน
และสงัคม 

11 550,000.00 11 550,000.00 10 2,610,000.00 12 2,823,000.00 11 2,660,000.00 

7.การบริหาร การเมือง 
และการปกครอง 

16 1,390,000.00 16 1,390,000.00 16 2,530,000.00 15 2,260,000.00 16 2,530,000.00 

รวม 66 16,081,000.00 68 20,886,000.00 73 32,578,000.00 83 61,671,000.00 71 35,673 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เหมืองใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 1,692,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 200,000.00 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 70,000.00 

3.คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 4 538,000.00 

4.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการทอ่งเท่ียว 2 60,000.00 

5.การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณี 4 70,000.00 

6.การจดัระเบียบชุมชนและสงัคม 3 204,000.00 

7.การบริหาร การเมือง และการปกครอง 7 550,000.00 

รวม 24 1,692,000.00 



 
รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.เหมืองใหม่ มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

100,000.00 
ส านกั/กองช่าง, ส านกัช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ไฟฟ้าสาธารณะสามารถใช้
การไดดี้ 

ซ่อมแซมให้ไฟฟ้าสาธารณะใช้
งานไดดี้ทุกจุด 

2. 
1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บา้นในพ้ืนท่ี อบต.
เหมืองใหม่ 

100,000.00 
ส านกั/กองช่าง, ส านกัช่าง
, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาขนมีน ้ าประปาท่ี
สะอาดใช ้

การซ่อมบ ารุงรักษาวสัดอุุปกรณ์ท่ี
ช ารุดเสียหาย 

3. 2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กบัชุมชน 

ประชาชน/กลุ่มอาชีพ 

4. 2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ แปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ ยชีวภาพ 20,000.00 

ส านกั/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพ่ือเป็นการลดขยะ เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 

5. 
3.คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
เช่นโรคพิษสุนขับา้,โรค
ไขเ้ลือดออกฯลฯ 

50,000.00 

ส านกั/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม
โรคติดต่อ 

จดักิจกรรมในการป้องกนัและ
ควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

6. 
3.คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

รณรงคป้์องกนัและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

50,000.00 

ส านกั/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความรู้ใน
การป้องกนัการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ต่างๆ 

จดักิจกรรมให้ประชาชน จ านวน 
5 หมู่บา้น 

7. 
3.คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

จา้งเหมาเก็บขนและก าจดัขยะ 420,000.00 

ส านกั/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพ่ือจดัเก็บและก าจดัขยะภายใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.เหมืองใหม่ 

พ้ืนท่ีในเขต อบต.เหมืองใหม่ 

8. 
3.คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

อุดหนุนเงินส าหรับขบัเคล่ือน
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลด
ภยัจากพิษสุนขับา้ 

18,000.00 

ส านกั/กองสาธารณสุข, 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัและควบคุม
พิษสุนขับา้ 

ประชากรสุนขั/แมว ทั้งท่ีมีเจา้ของ
และไม่มีเจา้ของ ภายในเขต อบต.
เหมืองใหม่ ตามยอดท่ีรายงาน 

9. 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัการท่องเท่ียว 

อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 
(อสถ.) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือปลูกจิตส านึกรักษโ์ลก 
มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการและสมคัรเป็น
สมาชิกอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษ์
โ่่ลก (อสถ).มากข้ึน 

10. 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัการท่องเท่ียว 

อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเป็นการอนุรักษพ์นัธ์พืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

พนัธุกรรมพืชอนัเนื่ืองมาจากพระ
ราชด า 

11. 
6.การจดัระเบียบชุมชนและ
สงัคม 

ตั้งจุดบริการประชาชนใน
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ (เทศกาล
ปีใหม่และวนัสงกรานต)์ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนัภยัต่างๆ ในช่วงเทศกาล 

ด าเนินการช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆ 
เช่นเทศกาลปีใหม่สงกรานต ์ฯลฯ 

12. 
6.การจดัระเบียบชุมชนและ
สงัคม 

จดัหาวสัดุ/อุปกรณ์/ครุภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีใชป้้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

120,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การป้องกนัและบรรเทาภยั 

13. 
6.การจดัระเบียบชุมชนและ
สงัคม 

โครงการเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม
ของชมรมธรรมะหรรษา 

84,000.00 
ส านกั/กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ืออุดหนุนชมรมผูสู้งอายธุรรม
มะหรรษาต าบลเหมืองใหม่ในการ
ท ากิจกรรม 

จดักิจกรรมให้ผูสู้งอายมุาร่วม
เดือนละ 1 คร้ัง 

14. 
7.การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง 

จดัเวทีประชาคม อบต.เหมือง
ใหม่ 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นในการพฒันา
ชุมชน/หมู่บา้น 

จดัประชุมประชาคม อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

15. 
7.การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง 

รณรงคก์ารมีส่วนร่วมตามหลกั
ประชาธิปไตยในกิจกรรมของ
ชุมชน 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมหรืองานดา้นอ่ืนๆ 
ตามหลกัประชาธิปไตย 

ประชาชน 

16. 
7.การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง 

จดัการเลือกตั้งซ่อม/เลือกตั้งใหม่ 200,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ 

การเลือกตั้งซ่อม/เลือกตั้งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17. 

7.การบริหาร 
การเมือง และ
การปกครอง 

สร้างเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังาน ของผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วส่วนต าบล ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง 

200,000.00 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิมทกัษา 
ความรู้ และ
ประสบการณ์ 

บุคลากรในองคก์รและในพ้ืนท่ี อบต. 

18. 

7.การบริหาร 
การเมือง และ
การปกครอง 

อบรมเพ่ือพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 10,000.00 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบติังาน 

คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ พนกังานส่วน
ต าบลและพนกังานจา้ง 

19. 

7.การบริหาร 
การเมือง และ
การปกครอง 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ อบต. 50,000.00 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชน
ทัว่ไปไดรั้บ
ทราบกิจกรรม
ต่างๆของ อบต. 

เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์แผน่พบั ใบปลิววารสาร 
จดหมายข่าวฯลฯ 

20. 

7.การบริหาร 
การเมือง และ
การปกครอง 

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 70,000.00 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบาล
, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนไดรั้บ
บริการดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ี
ทนัสมยัมาก
ยิ่งข้ึน 

พฒันาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 

21. 

5.การอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี 

กิจกรรมวนัเฉลิมพระเกียรติต่อเน่ือง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จดักิจกรรมวนัพ่อและจดักิจกรรมวนัแม่ 

22. 

5.การอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี 

สืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพ่ือสืบทอด
วฒันธรรม
ประเพณีให้สืบ
ทอดต่อไป 

ประชาชนในเขต อบต.เหมืองใหม่ 

23. 

5.การอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี 

จดักิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 10,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพ่ือสืบทอด
วฒันธรรม
ประเพณีให้สืบ
ทอดต่อไป 

ประชาชนในเขต อบต.เหมืองใหม่ 

24. 

5.การอนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี 

จดักิจกรรมสงกรานต ์ 10,000.00 

ส านกั/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เพ่ือสืบทอด
วฒันธรรม
ประเพณีให้สืบ
ทอดต่อไป 

ประชาชนในเขต อบต.เหมืองใหม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เหมืองใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 7 โครงการ จ านวนเงิน 984,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 6 
โครงการ จ านวนเงิน 242,848 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 98,000.00 2 98,000.00 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
    

3.คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 1 315,000.00 1 70,000.00 

4.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการทอ่งเท่ียว 
    

5.การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
    

6.การจดัระเบียบชุมชนและสงัคม 1 49,000.00 1 49,000.00 

7.การบริหาร การเมือง และการปกครอง 3 67,819.00 2 25,848.00 

รวม 7 529,819.00 6 242,848.00 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เหมืองใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.เหมืองใหม่ 

100,000.00 49,000.00 49,000.00 51,000.00 

2. 1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.เหมืองใหม่ 

100,000.00 49,000.00 49,000.00 51,000.00 

3. 3.คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
โครงการจา้งเหมาเก็บขน
และก าจดัขยะ 

420,000.00 315,000.00 70,000.00 105,000.00 

4. 6.การจดัระเบียบชุมชนและสงัคม 
อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุ
ธรรมะหรรษาต าบลเหมือง
ใหม่ 

84,000.00 49,000.00 49,000.00 35,000.00 

5. 
7.การบริหาร การเมือง และการ
ปกครอง 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม 

200,000.00 41,971.00 0.00 158,029.00 

6. 
7.การบริหาร การเมือง และการ
ปกครอง 

โครงการอบรมเพ่ือพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. 
พนกังานสวนต าบล 
ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง 

10,000.00 8,300.00 8,300.00 1,700.00 

7. 
7.การบริหาร การเมือง และการ
ปกครอง 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

70,000.00 17,548.00 17,548.00 52,452.00 

 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.เหมืองใหม่ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. 1.ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 17,915,362.00 2 200,000.00 2 98,000.00 2 98,000.00 

2.2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2 100,000.00 2 70,000.00 
    

3.3.คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 11 6,618,000.00 4 538,000.00 1 315,000.00 1 70,000.00 

4.4.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการท่องเท่ียว 9 5,650,007.00 2 60,000.00 
    

5.5.การอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณี 6 200,000.00 4 70,000.00 
    

6.6.การจดัระเบียบชุมชนและสงัคม 11 2,660,000.00 3 204,000.00 1 49,000.00 1 49,000.00 

7.7.การบริหาร การเมือง และการปกครอง 16 2,530,000.00 7 550,000.00 3 67,819.00 2 25,848.00 

รวม 71 35,673,369.00 24 1,692,000.00 7 529,819.00 6 242,848.0 

 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เหมืองใหม่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป  

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 

 
                                                                       (นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่ 


