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บทนํา 
 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท0810.3/ว2931  ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562  กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงาน      
เชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7  กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหาป ดังนั้นเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ในปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจํากลุมจังหวัด จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ      
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2562  นั้น  
 เพ่ือใหการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ดวยเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.
2561 – 2565) ข้ึน 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับนี้จะเปนประโยชนสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
       
 
  

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
กุมภาพันธ  2562 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมแบงเขตการปกครอง ดังนี้ 
หมูท่ี ๑ บานบางคา   
หมูท่ี ๒ บานไผกลึง    
หมูท่ี ๓ บานกกสับใน   
หมูท่ี ๔ บานกกสับนอก   
หมูท่ี ๕ บานหนองขอน   
หมูท่ี ๖ บานหนองชางตาย  
หมูท่ี ๗ บานหนองแหน   
หมูท่ี ๘ บานบางพุทรา   
หมูท่ี ๙ บานไผสอ   
 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  

       องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เปนองคการบริหารสวนตําบล ๑ ในจํานวน ๓ แหงของ
อําเภอราชสาสน ตั้งอยูทางดานทิศใตของอําเภอราชสาสน ตัวท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ตั้งอยู หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม อยูหางจากท่ีวาการอําเภอราชสาสน  ตามเสนทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
๓๓๗๘ และ ๓๒๔๕ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร อยูหางจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเสนทางหลวง
จังหวัดหมายเลข ๓๓๗๘ และ ๓๐๔ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เปนอาคารอเนกประสงค 2 ชั้น ในพ้ืนท่ี 5 ไร 30 
ตารางวา กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย 670 ตารางวา ตั้งอยูเลขท่ี 199 หมูท่ี 6 
ตําบลเมืองใหม   

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  มีลักษณะเปนท่ีราบลุม สภาพดินเปนดินเหนียวปนทราย และดินลูกรังบางสวน เหมาะแกการ
ทําเกษตรกรรม มีคลองทาลาดและคลองชลประทานไหลผาน   
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

มีลักษณะรอนชื้นเขตศูนยสูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปแบงออกตามฤดูกาลได 3 ฤดู 
ดังนี้ 

ฤดูรอน... เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใตพัดปกคลุม ทําให
มีอากาศรอนอาวและอากาศรอนจัดเปนบางวันบางครั้งอาจมีพายุฤดูรอน ลักษณะเปนฝนฟาคะนองและลม
กระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร เปน
ชวงท่ีเหมาะแกการปลูกพืชไร 

สวนท่ี ๑ 
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ฤดูฝน... เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต         
พัดปกคลุม ประกอบกับมีรองความกดอากาศต่ํา พาดผานภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหมีฝนฟาคะนอง
เกือบท่ัวไปและตกหนักบางพ้ืนท่ี อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในท่ีราบลุมแมน้ําบางปะกง โดยมีปริมาณฝน
เฉลี่ย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร เปนชวงท่ีเหมาะแกการทํางานและปลูกผลไม 

ฤดูหนาว... เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ       
พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผาน ทําใหทองฟาโปรงใสอากาศเย็นมีหมอกในตอนเชา 
และมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่ําสุดเฉลี่ย 18-21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 50-100 
มิลลเิมตร เปนชวงท่ีเหมาะแกการปลูกพืชผักสวนครัว ไมดอกและไมประดับ 

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินเหนียวปนทราย และดินลูกรังบางสวน เหมาะแกการทํา
เกษตรกรรม 

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  แหลงนํ้าธรรมชาติ 
   คลองธรรมชาติ (คลองทาลาด)     ๑ แหง 
   หนองนํ้า               ๑๔ แหง 

  คลองสงนํ้า               ๑๗ แหง  
 

แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้นและสามารถใชการได 
  ระบบประปาหมูบาน    5  แหง 
  สระนํ้า     ๘ แหง  

 ฝ.๙๙        ๒ แหง 
  ฝ.๓๓        ๔   แหง 
   ฝ.๕๐              ๑๑ แหง 
  ฝ.๒๐        ๓ แหง 
๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไม
เปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
 
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดจัดตั้งชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  มีท้ังหมด  
9 หมูบาน แตละหมูบานมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนตัวแทน 18 คน ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดี  
เชน  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล (กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง) เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2556 
และการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ประชาชน
มาใชสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวนมาก และการดําเนินการเลือกตั้งสําเร็จลุลวงไปดวยดี ไมมีการรองเรียนอันเปนเหตุ
ใหการเลือกตั้งมีอันยกเลิก มีการประสานการทํางานระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมและสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดฉะเชิงเทราเปนอยางดี โดยการเลือกต้ังท้ังสองครั้งมีการขอความ
รวมมือผูนํา เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รณรงคประชาสัมพันธใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดให
ประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมก็ไดพยายามแกไขใหอยูในความ
เรียบรอย   

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูนําหมูบานทุกหมู โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม มีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวบานเขารวมการประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ัง
แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมดําเนินงานตามความตองการของ
ประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนา มีการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมใหเจริญเทาเทียมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  

 

๒.๑ เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับการยกฐานะจากสภา

ตําบลเมืองใหม เปนองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๓๙ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยมีผล
ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เปนตนไป ในการจัดตั้งครั้งแรกกระทรวงมหาดไทยไดจัดชั้นขององคการ
บริหารสวนตําบลออกเปน ๕ ชั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ถูกจัดใหเปนองคการบริหารสวนตําบลชั้น
กลาง แตในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดแบงขนาดขององคการบริหารสวนตําบลออกเปน ๓ ขนาด คือ 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ไดจัดตั้งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

 

        อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ทิศเหนือ ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลบางคา อําเภอราชสาสน   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต     ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จํานวนหมูบาน 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีจํานวนหมูบานในเขต จํานวน ๙ หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี ๑ บานบางคา  นายปยวัฒน   มาลัย เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี ๒ บานไผกลึง  นายฉัตรชัย  เรืองเวช เปนผูใหญบาน  

 หมูท่ี ๓ บานกกสับใน  นายกัมพล   บุญวาที เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี ๔ บานกกสับนอก  นายบุญช ู   มนทักสิน เปนผูใหญบาน 

 หมูท่ี ๕ บานหนองขอน  นางขวัญเรือน  วิหกเหิร เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี ๖ บานหนองชางตาย นายสุชิน  ใหมสุวรรณ เปนผูใหญบาน 

 หมูท่ี ๗ บานหนองแหน  นายวิโรจน    สาโร เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี ๘ บานบางพุทรา  นางสุอําพันธ  ธัญญาวุฒิ เปนกํานัน/ผูใหญบาน 

 หมูท่ี ๙ บานไผสอ  นายนิรุตต    พันธุคง เปนผูใหญบาน 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปภาพแสดง แผนท่ีแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมโดยสังเขป 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

โดยประกาศใหมีการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป ถึงวันท่ี ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เม่ือวันท่ี 13  ตุลาคม 2556  มีวาระ
การดํารงตําแหนง ๔ ป  คือถึงวันท่ี 12 ตุลาคม ๒๕๖0  มีจํานวนสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งท้ังหมด ๙ เขต
เลือกตั้ง (๙ หมูบาน ๆ ละ ๒ คน) รวมท้ังสิ้น ๑๘ คน ประกอบดวย 

แผนท่ีแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมโดยสังเขป 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  ฝายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล ,
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน เลขานุการนายก  ๑ คน ดังนี้ 
 ๑. นายสมชาย      ตันมาก  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 ๒. นายสมบูรณ    ใหมสาล ี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 ๓. นายติง่          วรรณโมล ี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 ๔. นายรุงศักดิ์    บุญวาที              เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประกอบดวย ประธานสภา ๑ คน ,รองประธานสภา 
๑ คน เลขานุการสภา ๑ คน สมาชิกสภา ๑5 คน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง อายุ (ป) การศึกษา อาชีพ 
๑ นายสุจิตร   ศิริทรัพย ประธานสภา อบต.เมืองใหม 59 ม.๖ เกษตรกร 
๒ นายโสภณ  มันศิริ รองประธานสภา อบต.เมืองใหม 60 ม.๓ เกษตรกร 
๓ นายวินัย   ใหมกงลาย สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑ 69 ป.๖ เกษตรกร 
๔ นายคณพัฒน   บุญวาที สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒ 46 ป.๖ เกษตรกร 
๕ นางนิษา   จรภิภพ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒ 47 ป.๖ คาขาย 
6 นายบุญมี   โลหะเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓ 51 ป.๖ เกษตรกร 
7 นายทนู   ใหมหะลา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 47 ม.๖ เกษตรกร 
8 นายสุริยา  ใหมทอง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๔ 48 ม.๓ เกษตรกร 
9 นายสุชาติ   ใหมโสภา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ 53 ม.๓ เกษตรกร 

๑0 นางเตือนใจ   แกนจันทร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕ 54 ม.๓ เกษตรกร 
๑1 นายสุวรรณ  แจมศรี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 54 ป.๖ เกษตรกร 
๑2 นายสรวิชญ  ใหมเมธ ี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖ 43 ม.๖ เกษตรกร 
๑3 นายชลัท    มิตรกัลยา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ 62 ม.๓ เกษตรกร 
๑4 นางสาวเดือนรุง  สาโร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗ /

เลขานุการสภาฯ 
46 ม.๓ เกษตรกร 

๑5 นางจันทรเพ็ญ   มันทสูตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘ 54 ป.๖ เกษตรกร 
๑6 นายวัฒนา    โพธา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 53 ม.๖ คาขาย 
๑7 นายสําเนาว   มุทะสินธุ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙ 55 ม.๓ เกษตรกร 

 

 
 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเมืองใหมสวนใหญรวมกิจกรรมทาง 

การเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมยังมีสวนรวมในการบริหารงาน     
การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหมในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
ตําบลเมืองใหม มีประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕61) จํานวน ๓,145 คน แยกเปน ชาย 1,537 
คน หญิง 1,608 คน จํานวนครัวเรือน  ๑,146 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลเมืองใหม ประจําป ๒๕61 

ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

หมูท่ี ๑ บานบางคา 168 210 2๑8 428 
หมูท่ี ๒ บานไผกลึง 86 141 143 284 
หมูท่ี ๓ บานกกสับใน 67 80 93 1๗3 
หมูท่ี ๔ บานกกสับนอก 163 259 259 518 
หมูท่ี ๕ บานหนองขอน 187 181 178 359 
หมูท่ี ๖ บานหนองชางตาย 151 230 258 488 
หมูท่ี ๗ บานหนองแหน 146 162 206 36๘ 
หมูท่ี ๘ บานบางพุทรา 93 148 145 293 
หมูท่ี ๙ บานไผสอ 85 12๖ 1๐8 234 

รวม ๑,146 1,537 1,608 3,145 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม อาน เขียนภาษไทยและ
คิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี ปญหาคือ ยังไมสามารถท่ีจะแขงขัน
กับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

 
  ขอมูลดานการศึกษา ณ ปจจุบัน  
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  จํานวน  ๓  แหง 
           - จํานวนครูผูดูแลเด็ก   ๑   คน 
           - จํานวนผูดูแลเด็ก   ๒ คน 
           - จํานวนนักเรียน  40 คน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  จํานวน  ๓  แหง  
     ๒.๑  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
          -  จํานวนครู         6 คน 
          -  จํานวนนักเรียน   105 คน 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๒.๒  โรงเรียนวัดไผขวาง 
          -  จํานวนครู         4 คน 
          -  จํานวนนกัเรียน    26 คน 

๒.3  โรงเรียนวัดบางคา 
          -  จํานวนครู         5 คน 
          -  จํานวนนักเรียน    45 คน 
 
  ๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหา
คือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหมและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวย
ท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหา
เหลานี้องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมพยายามท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เมืองใหม สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหมก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมาก
ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหมสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือมีการตั้งงบประมาณเพ่ือ
ติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะในแผนพัฒนาทองถ่ิน การตั้งงบประมาณเพ่ือติดตั้งปายสัญญาณ
เตือนและสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทาง
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ี
สามารถดําเนินการได    
       ๔.๔ ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเมืองใหม จากการท่ีทาง
สถานีตํารวจภูธรราชสาสนไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหมมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจาก
วาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมท่ีชวยสอดสองดูแล
อยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี
เทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจ
หนาท่ี ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมก็ไดใหความ
รวมมือมาโดยตลอด   

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



8 
 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห  ดังนี้ 

๑  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
๖. ตัง้โครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑ การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๙๙.๙๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได
ชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๕.๒ การประปา 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไมมีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวนตําบลเมือง

ใหมเอง ตองประสานความรวมมือกับการประปาสวนภูมิภาค (บางคลา) เพ่ือขอขยายแนวเขตการสงน้ําให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชตลอดท้ังป เนื่องจากพ้ืนท่ี
อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมครอบคลุมพ้ืนท่ีมากจํานวน 9 หมูบาน การขยายแนวเขตการ
สงน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคก็ตองใชเงินงบประมาณเปนจํานวนมาก วิธีการแกไขปญหาคือจัดทํา
บัญชีประสานโครงการเกินศักยภาพไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณ และนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณ
และความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป  

๕.๓ โทรศัพท 
เขตพ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม จากการตรวจสอบพบวา ไมมีโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี ใน

ปจจุบันประชาชนนิยมใชโทรศัพทมือถือซ่ึงไดรับความสะดวกสบายมากกวาการใชโทรศัพทสาธารณะ แตยังคง
มีความตองการสัญญาณ wifi ในจุดสาธารณะเพ่ือเปนการบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน เด็กและเยาวชน 
ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการศึกษาระบบและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๕.๔ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหมอยูในเขตการใหบริการของไปรษณียอําเภอพนมสารคาม มีเจาหนาท่ีจาก
ไปรษณียคอยใหบริการดานระบบการสื่อสาร ขนสง พัสดุ โดยใชรหัสไปรษณีย ๒๔๑๒๐ เปดใหบริการ เวลา  
๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น.  ในวันจันทร – ศุกร หยุดวันเสารและอาทิตย  นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนใหบริการสง
พัสดุอีกทางหนึ่งดวย    
  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๕.๕  เสนทางคมนาคม 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหมท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟสติกทคอนกรีต ยังไมครบทุกเสนทาง โดย
ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหเพ่ิมมากข้ึน  ปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหมไมสามารถดําเนินการไดในบางพ้ืนท่ีเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด และบางพ้ืนท่ียังไม
เปนท่ีสาธารณะ การจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
มีเสนทางคมนาคม  มีความยาวรวมท้ังสิ้น ๗๓,๔๙๖ เมตร แยกเปน 

ถนนลาดยางแอสฟสทคอนกรีต  ประมาณ     ๒๖,๓๐๐    เมตร    
ถนน คสล.    ประมาณ     ๑๐,๒๑๕    เมตร   
ถนนลูกรัง    ประมาณ     ๒๘,๔๒๐   เมตร   
ถนนหินคลุก    ประมาณ        ๘,๕๖๑    เมตร 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 

รายงานผล จํานวนครัวเรือน ประชากรเกษตร 
ประจําศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเมืองใหม 

 

หมูท่ี 
 
  

จํานวน จํานวน รอยละ 
จํานวนประชากร ครัวเรือน

ท้ังหมด 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

จํานวน
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน)  (ครัวเรือน)  เกษตรกร ชาย หญิง รวม 
      (คน) (คน) (คน) 

1 168 166 99 210 218 428 
2 86 86 100 141 143 284 
3 67 67 100 80 93 173 
4 163 158 97 259 259 518 
5 187 183 98 181 178 359 
6 151 145 96 230 258 488 
7 146 140 95 162 206 368 
8 93 84 96 148 145 293 
9 85 84 99 126 108 234 

รวม 1,146 1,113 97 1,537 1,608 3,145 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๖.๒ การประมง 
       ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีการเพาะเลี้ยงกุง และ ปลา ไมมากนัก จากการ
สํารวจ พบวา มีการมาข้ึนทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับประมง จํานวน 9 หมูบาน มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 
จํานวน 37 ราย และเกษตรกรผูเลี้ยงกุง จํานวน 7 ราย  

๖.๓ การปศุสัตว 
      ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีการประกอบอาชีพเก่ียวกับการปศุสัตวไมมากนัก 

จากการสํารวจ พบวา มีการมาข้ึนทะเบียนกับปศุสัตวอําเภอ จํานวน 9 หมูบาน แบงเปน เลี้ยงโคเนื้อ 12 ราย 
สุกร 2 ราย , ไก 128 ราย และเปด 11 ราย  

๖.๔ การบริการ 
  ปมน้ํามัน   ๒   แหง 

โรงงานอุตสาหกรรม  5   แหง 
รานคา/รานอาหาร          24   แหง  

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มี 1 แหง คือ “ฮอลลิวูดบานนา” ตั้งอยูหมูท่ี 8  
ตําบลเมืองใหม เปนการทองเท่ียวเชิงนวัตวิถี เนนจําหนายสินคา OTOP ชุมชน  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
กิจการอุตสาหกรรม  จํานวน   5   แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ํามัน    2     แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 
รานคาตางๆ  24 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต   -        แหง 
 
กลุมอาชีพ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีกลุมอาชีพในโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 20 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมตัดเย็บเสื้อผา หมูท่ี 8 
2. กลุมเลี้ยงกุงกุลาดํา  หมูท่ี 1 
3. กลุมเลี้ยงปลา หมูท่ี 1 
4. กลุมเลี้ยงกบ  หมูท่ี 1 
5. กลุมเกษตรกรบานไผสอ หมูท่ี 9 
6. กลุมทํานา หมูท่ี 6 
7. กลุมเกษตรกรบานหนองแหน หมูท่ี 7 
8. กลุมทําสวนมะมวง  หมูท่ี 3 
9. กลุมเกษตรกรบานกกสับนอก หมูท่ี 4 
10.  กลุมทํานา หมูท่ี  2 
11.  กลุมทํานา หมูท่ี 2 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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12.  กลุมเลี้ยงปลา หมูท่ี 4 
13.  กลุมผักสนครัว หมูท่ี 7 
14.  กลุมเกษตรกรบานไผสอ หมูท่ี 9 
15.  กลุมทํานา หมูท่ี 5 
16.  กลุมทํานา  หมูท่ี 6 
17.  กลุมเกษตรกรบานหนองแหน  หมูท่ี  7 
18.  กลุมเกษตรกรบานกกสับนอก หมูท่ี 4 
19.  กลุมทํานา หมูท่ี 2 
20.  กลุมทําสวนมะมวง หมูท่ี 3 

 
๖.๘  แรงงาน 

  ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – 5๐ ป อยูในชวงอายุท่ีใชแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงในพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียงคืออําเภอแปลงยาวท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย และจังหวัดใกลเคียงคือจังหวัด
ปราจีนบุรี ซ่ึงมีนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซ่ึงเปนแหลงของสถานประกอบการท่ี
ตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ประชาชนบางสวนยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตมีจํานวนไมมาก
นัก สําหรับโครงการท่ีจางแรงงานในพ้ืนท่ีมีจํานวนลดลง เนื่องจากประเทศไทยไดเขารวม AEC ทําใหมีแรงงาน
ตางดาวหลั่งไหลกันเขามาเปนจํานวนมาก  
 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙9  

     วัด      5    แหง         
       สํานักสงฆ -     แหง 

7.๒ ประเพณแีละงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม  ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทําเครื่องจักสานท่ีทําจากไมไผ ใชสําหรับในครัวเรือน  การจักสานกระเปาจากเชือกรัด
ของ  วิธีการเพาะเลี้ยงไกชน ไกพันธุพ้ืนเมือง  การถนอมอาหาร  การทําไขเค็ม  การทํามะมวงแชอ่ิม  เปนตน   
   ภาษาถิ่น ภาษากลาง 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือน
และเหลือเอาไวจําหนายบาง ไดแก  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ กระเปาท่ีทําจากเชือกรัดของ ไขเค็มจากกลุม
แมบาน เปนตน     
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค - บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝนและน้ําดิบจากเข่ือนสียัด อําเภอทา
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  
ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได  

 
8.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไมมีปาไม 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไมมีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานา ทําสวน และ  เลี้ยงสัตว 

โดยเฉพาะการทํานานั้น สามารถทําไดตลอดท้ังป หากไดมีการปรับปรุงคุณภาพดิน และจัดระบบการ
ชลประทานใหท่ัวถึงพ้ืนท่ีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

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

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป    
 การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมจะตองมีความสัมพันธระหวาง
แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยเปนไปตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดย
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดง กรอบการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ 
 

 

สวนท่ี 2 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปภาพแสดง ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนระดับตาง ๆ 
 

๑. ความเปนมาของแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  
 

๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ี
เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทําทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเ ง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะ
ขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ี
ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
กลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดาน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป 
๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ัง
กรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนา
มากข้ึน 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลัง
ดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สงัคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม  

ยุทธศาสตรชาติ ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑ ) การเสริมสร างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานยิมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิและมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุง
สูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

๒.๓ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี ้รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๔ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 

 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น  จะตอง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหมตําบลบานเหลื่อม   มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมา
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ซ่ึง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทําทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผู สู งอายุ  การเ กิดภัยธรรมชาติ ท่ี รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณด านต างๆ  ท้ั ง เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมน้ําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

           กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 
ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
 

๒ กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๒.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมน้ําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวสิัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๒.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและ   โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

๒.๓ เปาหมาย 
๒.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๒.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๒.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๒.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร า งธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๒.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

๓ แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๓.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 

๓.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๓.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความ
เปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๓.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๓.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ี
จําเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และ
บริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยาย
ผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม
การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และ
เปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และ
พลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน 
สงเสริมการน้ําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน
และการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ 
บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมของ
องคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๓.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง  
(๑) ปฏิรปูระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให

ไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรยีนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู 

๓.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยู

อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือใหการ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๓.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๓.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 

๓.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๓.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมี
สวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน 

๓.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

 
๓.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

๓.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๓.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๓.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๓.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๓.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ 
น้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๓.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๓.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๓.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น้ํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๓.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกัน
น้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๓.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๓.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๓.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
 

 ๓. THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  มุงม่ันในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด ๔.๐” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก ๓ กับดักท่ีกําลังเผชิญ ท้ัง ๑) กับดักประเทศรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไมสมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap)  เปาหมายเพ่ือนําประเทศมุงสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 
ผานโมเดลนี้ 
  กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด ๑.๐ หลังจาก
เริ่มตนพัฒนาภาคเกษตรกรรม แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุงเนนแรงงาน
ราคาต่ํา เชน สิ่งทอ อาหาร และมาสู ไทยแลนด ๓.๐ มุงเนนการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ชวงแรกนัน้ ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ตอป แต
มาถึงจุดหนึ่งหลังป ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน ๓-๔% ตอป 
  เหตุผลสําคัญเพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไมไดมีทักษะจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซ่ึงในชวงนี้
รัฐบาลตองการกาวกระโดดขามหุบเหว ซ่ึงตองใชความกลาหาญทางการเมือง และตองใชพลังท่ีเรียกกวาพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



29 

 

 ๓ กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย 
  ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศ
ท่ีมีรายไดสูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สรางสรรค 
  กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับ
ดักประเทศรายไดปานกลางท่ีไทยกําลังเผชิญอยู 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได 
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 
  โดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทาย
ทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ี
กําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
  ๓) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการ
พัฒนาและใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการ
พัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอม โดยกลไกนี้ประกอบดวย การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ี
ไดจากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิต
ใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
  ท้ัง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ัง
อยางม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนา
การศึกษาคน สรางการวิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี ๒๑  ซ่ึงรัฐบาล
ตองกลาพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา และตองยืนอยูบน
ขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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รูปภาพแสดง ความเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดง กระบวนการแหงความสําเร็จ Thailand 4.0 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑ แผนพัฒนาภาค 
 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัด : 
 “ ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิตสินคา
เกษตรมาตรฐานสากล  เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม “ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของ               
                                อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการ ใหไดมาตรฐานโดยคํานึงถึงชุมชน 
                                และสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับ 
                                สภาพพ้ืนท่ี (ZONNING) เพ่ือใหสินคาเกษตรไดมาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาด 
                                รองรับการคาเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาเทคโนยี ยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุน 
                                 เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศนจังหวัด : 
“ศูนยกลางแหงบูรพาวิถีสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรมโดดเดน เปนเลิศ
สินคาเกษตรปลอดภัย ทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมไดมาตรฐาน สังคมเปนสุข”  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ 
                 AEC และตลาดโลก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 
                 ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : พัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสูสังคมเปนสุข 
 
 กลยุทธ 
1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (รวมถึงการวางผังเมือง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม       
    และพาณิชยกรรมเพ่ือเตรียมเขาสู AEC 
2. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูการเปน Smart Farmer 
6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรใหเหมาะสมเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ี (Zoning) 
    และมีมาตรฐาน 
7. สงเสริมภาพลักษณและชองทางการตลาด สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ OTOP ท่ีมีความหลากหลาย 
    สูตลาดโลก 
8. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรและผลิตสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานโดยใชนวัตกรรมใหม 
9. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความม่ันคง 
    ดานการผลิตสินคาเกษตร 
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10. พัฒนา ฟนฟู แหลงทองเท่ียว รวมถึงแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหไดมาตรฐาน 
11. พัฒนา สินคา บริการ และปจจัยสนับสนุนทางการทองเท่ียว 
12. สรางความเชื่อม่ัน และสงเสริมการทองเท่ียว 
13. บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
14. เสริมสรางจิตสานึกของประชาชน และสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 
      ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
15. พัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว /ชุมชนรวมท้ังสรา งและขยายโอกาสใหประชาชนเขาถึง 
      ระบบการศึกษา ความรู คุณธรรม อาชีพ สุขภาพ และรักษาสืบทอดองคความรูภูมิปญญา และอัตลักษณ 
      ทองถ่ิน เพ่ือการดารงชีวิตท่ีดี 
16. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และเสริมสรางเครือขายในดานความปลอดภัยในชีวิต 
      และทรัพยสินแกประชาชน/ชุมชน 
17. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
18. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาประชาธิปไตย และการสรางความ  
      สมานฉันท 
 
วิสัยทัศนอําเภอราชสาสน 

“อําเภอราชสาสนเปนเมืองเกษตรกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน” 
  

พันธกิจอําเภอราชสาสน 
๑. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตดานการเกษตร 
๒. สงเสริมกระบวนการจัดการความรูในชุมชน 
๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรอําเภอราชสาสน 
๑. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิตดานการเกษตร 

กลยุทธ :    (๑)  พัฒนาระบบสงน้ํานอกระบบชลประทานใหเกษตรกรสามารถนําน้ํามาใชได
อยาง เพียงพอและท่ัวถึง 

  (๒) จัดสรางแหงน้ําขนาดใหญ 
(๓) พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการทําการเกษตร 
(๔) สงเสริมใหเกษตรกรไดใชปจจัยการผลิตดานการเกษตรอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม  

๒. สงเสริมกระบวนการจัดการความรูใหเขมแข็ง 
กลยุทธ :  (๑)  สงเสริมและสนับสนุน ใหชุมชนมีกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
   (๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการความรูชุมชน 

๓. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
กลยุทธ :     (๑)  กอสราง ปรับปรุง และซอมแซมถนนใหอยูในมาตรฐานและท่ัวถึงเพ่ือใชสัญจร 

และขนสงผลผลิตทางเกษตรไดสะดวก 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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(๒) จัดหาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐาน 
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาทุนทางสังคม บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ :  (๑)  สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการชุมชน 
  (๒)  พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (๓)  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (๔)  สรางองคกรประชาชนใหเขมแข็งและปลอดภัย 
  (๕)  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๕. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูตลาดในประเทศและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ :  (๑)  พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐาน 
  (๒)  สงเสริมสนับสนุนการทําเกษตรปลอดภัย 
  (๓)  สงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP) ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  (๔)  สงเสริมและพัฒนาผูผลิต และผูประกอบการ 
  (๕)  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
  (๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพการสงเสริมการตลาด 

 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน 

“ตําบลนาอยู  ชูความเขมแข็งของชุมชน  คนมีคุณภาพชีวิต 
ปลอดมลพิษส่ิงแวดลอม พรอมดวยการบริหารแบบมีสวนรวม” 

 
          2.2 ยุทธศาสตร 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี       

ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ

เทคโนโลย ี
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 
          2.3 เปาประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
๒. เพ่ือพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๔. เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน

และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๕.  เพ่ือพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลย ี
๖.  เพ่ือพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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          2.4 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในชวง 5 ป (พ.ศ.๒๕61 – 

๒๕65) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร และมีคาเปาหมาย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ํา  
ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ํา
อุปโภคบริโภค อาคารตางๆ สิ่งกอสรางเตาเผาขยะ 
ปายจราจร ไฟกระพริบ ฯลฯ  
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก    
อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมีความรู  
ปลูกจิตสํานึกใหมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 
เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนน ฯลฯ 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา 
ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา 
สรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ 
เปนตน 
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ 
เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดาน
สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมกลุมอาชีพ 
สงเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการ
หรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการ
กุศล องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนินโครงการ
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา คาเปาหมาย  

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ
เทคโนโลยี 

พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรม 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน   
การบํารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 

 
          2.5 กลยุทธ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
      ๑.๑  กลยุทธ กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 

๑.๒  กลยุทธ กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     2.1 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     ๒.๒ กลยุทธการสงเสริมดาน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรมในสังคม 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    3.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิ

ปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     4.1 กลยุทธการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ

เทคโนโลย ี
    5.1 กลยุทธการสงเสริมการวางแผนและพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 ๖.๑ กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๖.๒ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
 
          2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม กําหนดการ
พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๖ ยุทธศาสตร และ 1๐ กล
ยุทธ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
      ๑.๑  กลยุทธ กอสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค 

๑.๒  กลยุทธ กอสราง ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     2.1 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
     ๒.๒ กลยุทธการสงเสริมดาน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรมในสังคม 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
    3.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
    4.1 กลยุทธการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และ

เทคโนโลยี 
     5.1 กลยุทธการสงเสริมการวางแผนและพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 ๖.๑ กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๖.๒ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๖.๓ กลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
 

2.7 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มุงพัฒนา ๗ ดาน ไดแก 

             ๑.  นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
                  การพัฒนาการเมือง การบริหาร  ใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน ในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาท่ี 
และลูกจางในการบริการประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 

   1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหาร 
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  และเปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานดวยการ
สงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอัน
สําคัญของตําบลเมืองใหม พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน 
สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือ
รองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



37 

 

 2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ท่ีดําเนินกิจกรรม 
และโครงการตางๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับ
การขับเคลื่อนไปสูทิศทางของตําบลนาอยูอยางยั่งยืน 

3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  สวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน 

4 สนับสนุนและเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับ โดยการรับฟงความคิดเหน็จาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตเริ่มกระบวนการรวมคิด รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ 

2.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
            การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล  ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้ 
            1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสรางวินัย และจิตสาธารณะ
ของคนในตําบล 
            2  สงเสริมและสนับสนุนอํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและ
ไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
            3  สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือกอใหเกิดความรัก 
ความสามัคคีและปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา 
            4 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจาก
พ้ืนท่ี ประสานความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของ รวมกันปองกันและแกปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว 
            5  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสราง สุขภาวะแบบ
องครวม  และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข  มีความเปนตําบลนาอยู  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม 
                  การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  อันเปนเง่ือนไขไปสูระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู ใหประชาชนท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมี
ปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึด
หลั กกา ร ศึกษาสร า งช า ติ  สร า งคน  และสร า ง ง าน  ตลอดจนการส ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ นด านการ
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ดังนี้  
            1 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐานเนน
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเด็กมีความพรอมในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
            2  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีความทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ 
           3  ส งเสริมและสนับสนุนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี งาม 
ของทองถ่ิน เพ่ือใหสืบทอดและคงอยูตลอดไป 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ   ตามแนวทางของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาต ิ
โดยรณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย  เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและลด
ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ  ดังนี้ 
                   1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ  แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 
                   2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน   
                3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอท่ีอันตรายตอ
คนและสัตว โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอยางเปนระบบ
เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

         4 สงเสริมและสนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

          5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค 
 

    5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                  ในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจภายในทองถ่ินเปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความ เขมแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
      1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุม 
ใหมีความ เขมแข็งอยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ินและกระตุนใหเกิดการ
พัฒนา กระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน  

2 สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  
การเกษตร ควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย 

3 สงเสริมและสนับสนุนการสรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยาย
เครือขาย เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร เพ่ือใหมีการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน 
   6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 
   1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ การขยายเขตประปาสวนภูมิภาคใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ประชาชนมีไฟฟาและน้ําประปาในครัวเรือนใช
ตามความเหมาะสม 

2 เสริมสรางมาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาน้ําทวมในชุมชน และพ้ืนท่ีการเกษตร
โดยใหมีและบํารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ํา และระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังอยางเปนระบบ
ในฤดูน้ําหลาก 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๖.6.3 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภค  บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
โดยการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความ
เหมาะสม  

7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิตเพ่ือ
เอ้ืออํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้  

1 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแกประชาชน และชุมชน 

2 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน
และสถานท่ีตางๆในตําบลใหเปนตําบลนาอยู 

3 สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมและกําจัด
มลภาวะท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงไปสูการลดปญหา
ดานสิ่งแวดลอม  

พันธกิจการพัฒนา (Misson) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึงเพียงพอตอความตองการของ 

ประชาชน รวมไปถึงระบบการวางผังเมืองท่ีดี 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ความเปนอยูของประชาชน 
พันธกิจท่ี 3  สงเสริมดานการสรางจิตสํานึก ปองกัน ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
พันธกิจท่ี 4  สงเสริมดานการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในชุมชน รวมไปถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน สรางจิตสํานึกเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 

พันธกิจท่ี 5  สงเสริมการลงทุน สนับสนุนดานเกษตรกรรม พาณิชกรรม เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
สงเสริมการทองเท่ียวและเทคโนโลยี สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได  

พันธกิจท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร ศักยภาพบุคลากรและสรางระบบบริหาร  
      จัดการบานเมืองท่ีดี  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 ๑. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันท่ีไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการ มีน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 ๒. ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๓. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการศึกษาตามมาตรฐานอยางท่ัวถึง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
สมบูรณ หางไกลจากยาเสพติด ชุมชนเขมแข็งประเพณีชุมชนไดรับการสืบทอดสูลูกหลาน ดําเนินตามแนวทาง
พระราชดําริ  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ๕. ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง และมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพประชาชน 
 ๖. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีสวนรวมในการ
บริหารงานกับภาครัฐ บุคลากรมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนา

ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาใชหลักวิเคราะห   SWOT Analysis ในการวิเคราะห เพ่ือคนหา จุดแข็ง จุดออน จุดดอย หรือสิ่งท่ี
อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต ดังนี้ 

1. ( Strengths = S  จุดแข็ง)  หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 
2. ( Weaknesses = W  จุดออน) หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 
3. (Opportunities = O  โอกาส)  หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได 
4.  (Threats = T  ปญหา อุปสรรค) หมายถึง ขอจํากัด หรือปจจัยคุกคามในการดําเนินงาน 
ปจจยัภายใน 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พ้ืนท่ี ภูมิศาสตร  
2. ดานการเมือง สังคม การบริหาร ภายใน 
3. ดานบุคลากร 
4. ดานงบประมาณ 
5. ดานอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ( Strengths= S  จุดแข็ง) 
1.1  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เหมาะสมกับการเพาะปลูกขาว ผลไม 

พืชเศรษฐกิจ และการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุง  
1.2  มีพ้ืนท่ีอยูใกลเขตปริมณฑล มีถนนเชื่อมตอกับตําบลและอําเภอ และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ

กระจายผลผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจ และสัตวเศรษฐกิจ 
1.3  ชุมชนเขมแข็ง  มีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4  บุคลากรสวนใหญมีความพรอมในดานการพัฒนาและการเรียนรู 
1.5  ตําบลเมืองใหมมีคลองธรรมชาติ (ซ่ึงอยูในระบบชลประทาน) ไหลผาน (คลองทาลาด) เชื่อมตอ

อําเภอพนมสารคาม 
1.6  มีกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดรับความนิยม 
1.7  ราษฎรตําบลเมืองใหมมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม “สังคมวัฒนธรรมชนบท” รักษาประเพณี

ทองถ่ิน ความขัดแยงมีนอย 
1.8  ไมมีปญหาแรงงานตางดาว 
1.9  ประชากรไมมีการเคลื่อนยาย/มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก 
1.10 มีสถาบันการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี 
1.11 มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในพ้ืนท่ี ประชาชนไดรับสะดวกในการรับบริการข้ันพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จุดออน (Weaknesses) 
2. ( Weaknesses= W  จุดออน) 
2.1  สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา ชวงหนาฝน เกิดน้ําทวมขัง 
2.2  พ้ืนท่ีบานเรือนประชาชน อยูหางไกลกัน ยากตอการติดตอ ประสานงานและประชาสัมพันธ 

ขาวสารความรู 
2.4  ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
2.5  แหลงน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 
2.6  งบประมาณในการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีอยูอยางจํากัด 
2.7  บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน และขาดบุคลากรท่ีชํานาญการเฉพาะดาน 
2.8  พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม ไมมีแหลงทองเท่ียว 
2.9  ประชาชนวัยแรงงาน มีการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน นอย 
2.10 การคมนาคมตองพ่ึงพาตนเอง ไมมีรถโดยสารประจําทาง 
2.11 ขาดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกวิธี 
2.12 การรวมกลุมอาชีพของประชาชนขาดความเขมแข็งและตอเนื่อง 
2.13 ชุมชนขาดความตระหนักในเรื่องการเรียนรู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.14 ลักษณะของดินและน้ําของตําบลเมืองใหม เปนดินเปรี้ยว/เค็ม น้ํากรอย 
ปจจัยภายนอก 
1. ดานการบริหาร นโยบายรัฐบาล  
2. ดานการเมือง สังคม  
 

โอกาส (Opportunities) 
3. (Opportunities=O  โอกาส) 
 3.1  นโยบายของผูบริหารใหความสําคัญกับทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 3.2  บุคลากรเพ่ิมมากข้ึนมีความพรอมในการแกปญหาตางๆมากข้ึน 
 3.3  ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยโรคเอดส/ผูดอยโอกาส ไดรับสวัสดิการตางๆอยางเหมาะสม 
 3.4  นโยบายจังหวดั อําเภอ สนับสนุนการแปรรูปสินคาการเกษตร 
 3.5  มีอางเก็บน้ําขนาดใหญอยูท่ีอําเภอทาตะเกียบ สามารถปลอยน้ํามาตามคลอง (ทาลาด) เพ่ือ

ทําการเกษตร 
 3.6 มีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริและมหาวิทยาลัยราชภัฎราช

นครินทร เปนแหลงเรียนรูท่ีอยูใกลเคียง 
 3.7 รัฐมีนโยบายสงเสริมดานการตลาด/การผลิตแกอาชีพและกลุม OTOP ท้ังในระดับตําบลและ

ระดับจังหวัด 
3.8 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและการลดตนทุนในภาคเกษตรกร ในทุกระดับ 
 

อุปสรรค (Threats) 
4.  (Threats = T    ปญหา อุปสรรค) 

4.1  ในการจัดทําบริการสาธารณะ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนยังขาดความรวมมือใน
การดําเนินการ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4.2  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ ในการดําเนินงานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลใน
หลายดาน  

4.3  การติดตอประสานงานในดานการดําเนินงานกับหนวยงานอ่ืนๆ มีความลาชา เนื่องจาก
ภารกิจงานของแตละหนวยงานมีจํานวนมาก 

4.4 แหลงกักเก็บน้ําสําหรับการเกษตรเมือเทียบกับพ้ืนท่ีทําการเกษตรแลวยังมีนอย ปริมาณน้ํา 
มักจะขาดแคลนในชวงเขาฤดูแลง/ฝนตกไมชุก 

4.5  เกษตรกรประสบกับปญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากภัยน้ําทวมและภัยแลง อันเนื่องจาก
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีลุมไมมีท่ีกักเก็บน้ําท่ีเพียงพอสําหรับหนาแลง  และพ้ืนท่ีสวนใหญไมมีทางระบายน้ําท่ี
สะดวกเพราะเปนพ้ืนท่ีราบลุมน้ําจึงทวมขังในชวงฤดูฝน 

4.6  ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานถนนชํารุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุกท่ีมีน้ําหนักเกิน
กําหนดวิ่งผาน ทําใหการใชเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตรไมสะดวก 

4.7  ราคาผลผลิตทางการเกษตรข้ึนอยูกับกลไกของตลาดภายนอกเปนผูกําหนด 
4.8  ตนทุนการผลิตและราคาผลผลิตไมสมดุลกัน 
4.9  คานิยมทางการศึกษา นิยมสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง 
4.10 ตําบลเมืองใหมขาดตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 
ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน 
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิด
ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

  
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองชาง  

แผนงานการเกษตร กองชาง  
ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง  

๒ ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด  

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด  

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษาฯ  

3 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
กองชาง 
สํานักงานปลัด 

 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน สํานักงานปลัด  
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
 

4 การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย 

ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด  

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักงานปลัด  

สวนท่ี 3 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



๔๔ 

 

 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  (ตอ) 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน
พิทักษรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด  

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษาฯ  

ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
 

 

5 การพัฒนาดานการสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม การ
ทองเท่ียว การขนสงและ
เทคโนโลยี 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

สํานกังานปลัด  

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัด 
 

 

6 การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 

 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

สํานักงานปลัด  

ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 1 สํานัก/4กอง  
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 



แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 2,985,000      25 9,958,273     38 14,343,750   11 3,423,600      11 3,461,500     90 34,172,123     

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 300,000         3 300,000       3 300,000        2 200,000        2 200,000        13 1,300,000       

1.3 แผนงานการเกษตร -     -                 1 2,237,000     2 960,000        4 3,749,200      -     -                7 6,946,200       

รวม 8 3,285,000     29 12,495,273  43 15,603,750   17 7,372,800     13 3,661,500    110 42,418,323    

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 120,000         3 120,000       3 120,000        3 120,000        3 120,000        15 600,000          

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 305,000         15 305,000       15 305,000        15 305,000        15 305,000        75 1,525,000       

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 670,000         11 800,000       11 800,000        11 800,000        11 800,000        53 3,870,000       

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1 70,000           1 70,000          1 70,000          1 70,000          1 70,000          5 350,000          

และนันทนาการ

รวม 28 1,165,000     30 1,295,000    30 1,295,000     30 1,295,000     30 1,295,000    148 6,345,000      

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร 9 440,000         9 440,000       9 440,000        9 440,000        9 440,000        45 2,200,000       

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 30,000           2 30,000          2 30,000          2 30,000          2 30,000          10 150,000          

3.3 แผนงานสาธารณสุข 1 20,000           1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          5 100,000          

รวม 12 490,000        12 490,000       12 490,000       12 490,000        12 490,000       60 2,450,000      

45

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน  

พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 265,000         6 265,000       6 265,000        6 265,000        6 265,000        30 1,325,000       

4.2 แผนงานการศึกษา 27 2,835,000      35 3,249,000     39 3,629,000     36 3,319,000      35 3,219,000     172 16,251,000     

4.3 แผนงานสาธารณสุข 17 835,000         17 835,000       17 986,200        17 986,200        17 986,200        85 4,628,600       

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 150,000         3 150,000       3 150,000        3 150,000        3 150,000        15 750,000          

4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 345,000         10 345,000       10 345,000        10 345,000        10 345,000        50 1,725,000       

4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 740,000         10 740,000       10 740,000        9 440,000        9 440,000        48 3,100,000       

4.7 แผนงานงบกลาง 3 6,430,000      3 6,430,000     3 6,430,000     3 6,430,000      3 6,430,000     15 32,150,000     

รวม 76 11,600,000   84 5,584,000    88 6,115,200     84 5,505,200     83 11,835,200  415 40,639,600    

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาดานการสงเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรม การทองเที่ยว การขนสง 

และเทคโนโลยี

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000           1 30,000          1 30,000          1 30,000          1 30,000          5 150,000          

5.2 แผนงานการเกษตร 9 400,000         7 270,000       7 320,000        7 320,000        7 320,000        37 1,630,000       

รวม 10 430,000        8 300,000       8 350,000       8 350,000        8 350,000       42 1,780,000      

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาดานการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 2,010,000      22 2,800,000     19 1,195,000     19 1,195,000      18 1,255,000     99 8,455,000       

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000           1 30,000          1 30,000          1 30,000          1 30,000          5 150,000          

6.3 แผนงานงบกลาง 2 270,000         3 326,000       3 376,000        3 376,000        3 376,000        14 1,724,000       

รวม 24 2,310,000     26 3,156,000    23 1,601,000     23 1,601,000     22 1,661,000    118 10,329,000    

รวมทั้งสิ้น 158 19,280,000   189 23,320,273  204 25,454,950   174 16,614,000   168 19,292,700  893 103,961,923  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรบั AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
1 

กอสราง/ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็  ซอย 4  หมูท่ี 8  
ตําบลเมืองใหม 

 
 
เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

 
 
กวาง 4 เมตร ยาว   
100 เมตร หนา 
0.15  เมตร 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 

450,000 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

 
 
ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็จากถนนเมืองใหม – 
ไผขวาง ถึงศาลาประชาคม  
หมูท่ี 1 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร  หนา     
0.15  เมตร 
 

- 1,040,000 
 

- - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ จากบานหนองชางตาย 
ถึงบานนายประทีป ใหมทอง 
หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 600 เมตร  หนา     
0.15  เมตร 
 

- 1,365,000 - - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเขาสระหนองใหญ  
หมูท่ี 1 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล. สายเขา
สระหนองใหญ ขนาด
กวาง 4 ม. ระยะทาง
ยาว180 ม.(ชวงท่ี 1) 

- - 450,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๗ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเสรมิผิวทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยใชแอสฟสทติก 
ทางเขาวัดบางคา หมูท่ี 1 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

เสรมิผิวทางถนนคสล. 
โดยใชแอสฟสทติก 
ทางเขาวัดบางคา ถึง
บริเวณบานนายมานะ 
ใหมกงลาย  
ระยะทาง 224 ม. 

- - - 560,000 - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางถนน 
ลาดยางพารา สายไผกลึง  
หมูท่ี 2 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางพารา 
สายไผกลึง  
ขนาดกวาง 4 ม. 
ระยะทางยาว 600 ม. 

- 1,560,000 
(จายขาดเงิน

สะสม) 

1,560,000 
(จายขาดเงิน

สะสม) 

- - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายเขาบานนายภริมณ   
แจมศรี หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล. ตอจาก
โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ถึงหนาบาน
นางธนะพร ดํารงคแสง 
ขนาดกวาง 3 ม. 
ระยะทางยาว 105 ม. 

- 195,615 - - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายเลยีบสระหนองลาดควาย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล.สายเลียบ
สระหนองลาดควาย 
ถึงบานนายวิรัช  
อุทาสา ขนาดกวาง  
3 ม. ระยะทางยาว 
300 ม. 

- - 1,000,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๘ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายสมมาตร 
หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล.สายหนอง
ชางตายถึงบานนาย
สมมาตร ขนาดกวาง 
3 ม. ยาว 150 ม. 

- 279,450 - - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

10 โครงการกอสรางไหลทาง
ถนนลาดยางพาราสายหนอง
ชางตาย หมูท่ี 6 (ถนนหนา 
อบต.เมืองใหม) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ไหลทางถนนลาดยาง
พาราสายหนองชาง
ตายขนาดกวาง  1  ม.
ระยะทางยาว 840ม. 

- 546,000 
(จายขาดเงิน

สะสม) 

546,000 
(จายขาดเงิน

สะสม) 

- - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

11 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายหนองชาง
ตายถึงบานนางประทีป  
ใหมทอง หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางสาย
หนองชางตาย ถึงบาน
นางประทีป ใหมทอง  
ขนาดกวาง 3 ม. 
ระยะทางยาว 250ม. 

- - 525,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนางวาสนา ถึงบาน
นายวิษณุ อุทาสา หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล.สายบาน
นางวาสนา ถึงบาน
นายวิษณ ุอุทาสา 
ขนาดกวาง 3 ม.
ระยะทางยาว 140ม.
(ไมทําชวงท่ีมีทอ) 

- 260,000 260,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายบานนายชลัท มิตรกัลยา
ถึงบานนางสมนึก วรวิลาศ  
หมูท่ี 7 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล.สายบาน
นายชลัท มิตรกัลยา 
ถึงบานนางสมนึก  
วรวิลาศ  กวาง 3 ม. 
ยาว 475 ม.  

- - 1,100,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๔๙ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางไหลทาง
ถนนเสนหนองชางตาย  
หมูท่ี 9 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ไหลทางถนนเสน
หนองชางตาย ขนาด
กวาง 1 ม. ระยะทาง
ยาว 333  ม. 

- - 200,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

15 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางสายเลียบคลอง
ไผสอฝงเหนือ  หมูท่ี 9 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางสายเลียบ
คลองไผสอฝงเหนือ
ขนาดกวาง 3  ม.
ระยะทางยาว 500ม. 

- - 1,000,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

16 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ขยายบล็อกคอนเวิรส  
หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

จํานวน 4 จุด - - - - 200,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

17 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายหนองตาอํ่าตอจากถนน 
คสล.เดิมถึงทางเขาบานนาย
ประทุม นาดํา  หมูท่ี 5 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน คสล.  
ขนาดกวาง 3  ม.
ระยะทางยาว 600ม. 

- - - - 1,350,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

18 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ซอย 5 หมูท่ี8 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนน ลาดยาง 
ขนาดกวาง 3.50  ม.
ระยะทางยาว 300ม. 

- - 714,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๐ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
19 

ลงหินคลุก/ปรับปรุงถนน 
โครงการลงหินคลุกถนนเรียบ
คลองไผสอ (ฝงทิศใต) จาก
ศาลาประชาคม  ถึงบริเวณ
สวนนายหล่ํา ดานอรุณ หมูท่ี 
9 ตําบลเมืองใหม พรอมวาง
ทอระบายนํ้า จํานวน 1 จุด
จุดละ 10 ทอน 

 
เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

 
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  
ยาว 1,240 เมตร 
หนา 0.20  เมตร 
พรอมวางทอระบาย
นํ้า คสล. ขนาด  Ø 
100 X 100 จํานวน 
1 จุด ๆ ละ 10 ทอน  

 
- 

 
- 

 
496,000 

 
- 

 
- 

 
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

 
ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 
กองชาง 

 

20 โครงการกอสรางถนน 
หินคลุกสายถนนฤทธ์ิ
ประศาสนถึงบาน 
นายปรีชา  ยิ้มเจริญ  
หมูท่ี 4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนหินคลุก สายถนน
ฤทธ์ิประศาสน ถึง
บานนายปรีชา  
ยิ้มเจริญ  
ขนาดกวาง 3 ม.
ระยะทางยาว 45 ม. 

- - 330,750 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

21 โครงการยกระดับ 
ถนนหินคลุก   ซอย 1  
หมู 8 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.20เมตร 

 - - - 154,900 
 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 

22 

ลงลูกรัง/ปรับปรุงซอมแซม
ยกระดับถนน 
โครงการยกระดับถนนลูกรัง
สายบานนางลาํไย ใหมโสภา 
หมูท่ี 2 ตําบลเมืองใหม 

 
 
เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

 
 
ผิวจราจรกวาง 3 เมตร  
ยาว 300  เมตร  
หนา 0.20  เมตร 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

32,400 

 
 
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

 
 
ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 
 

กองชาง 
 

23 โครงการลงลูกรังถนนสาย
คลองบานไผสอ  หมูท่ี 2 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  
ยาว 300  เมตร 
หนา 0.20  เมตร 

- - - - 43,200 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๑ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการลงลูกรังถนนสาย
ตนโพธ์ิ  จากบริเวณแยก
ถนนสายหนองชางตาย 
หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม 
ถึงแยกถนนเมืองใหม –  
ไผขวาง หมูท่ี 1  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.30  เมตร  

- - 324,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

25 โครงการลงลูกรังถนนสาย
เรียบคลองรองเหมือง ถึง
ประตูนํ้าคลองชลประทาน  
หมูท่ี 8  ตําบลเมืองใหม  

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกวาง  3 เมตร 
ยาว  1,300  เมตร 
หนา 0.20  เมตร 

- - - - 200,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

26 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง จากหนองใหญ ถึง
บานนางละออง ศรีมาลา 
หมูท่ี 1 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกวาง  3 เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

- - - 297,000 - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

27 โครงการลงลูกรังยกระดับ
ถนนสายทอลอดคลอง 
ตาขาว หมูท่ี 2  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจร 
กวาง  4  เมตร  
ยาว  300  เมตร 
หนา 0.50  เมตร 

- - - 528,000 - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

28 โครงการยกระดับถนน
ลูกรัง จากบานหนองชาง
ตาย ถึงบานนายนงค  
มิตรกัลยา หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจร 
กวาง 3 เมตร  
ยาว  160  เมตร 
หนา 0.30  เมตร 

- - 200,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๒ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง บานหนองชางตาย 
ถึงบานนางลักขณา  
พันธุหลา หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจร 
กวาง 3 เมตร  
ยาว  200  เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

- - - 39,600 - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

30 โครงการซอมแซมถนน 
สายชลประทาน ซอย 2 
หมูท่ี 5 ตําบลเมืองใหม 
(เขตพ้ืนท่ีชลประทาน) 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ระยะทางประมาณ 4 
กิโลเมตร 

- - 400,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

31 โครงการซอมแซมถนนใน
หมูบาน หมูท่ี 1 - หมูท่ี 9  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

จํานวน 9 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

32 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายหนองใหญ ถึง 
สวนนางละออง หมูท่ี 1 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลูกรังสาย 
หนองใหญ ถึงสวนนาง
ละออง ขนาดกวาง  
3 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.20 ม. 

- - 290,000  
 
- 

 
 
- 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังสาธารณะประโยชน 
ขางวัดบางคา บริเวณบาน
นายสุวรรณ  โสกุล ถึง
บานนายวิทูรย โสกุล  
หมูท่ี 1 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลูกรังสาธารณะ
ประโยชนสายขางวัด
บางคา บริเวณบานนาย
สุวรรณ โสกุล ถึงบาน
นายวิทูรย โสกุล 
ขนาดกวาง 3 ม.
ระยะทางยาว 80 ม.
หนา 0.60 ม. 

- 46,000 46,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๓ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายหนองตาอํ่า ถึงบานนาย
ประสิทธ์ิ  
วรประสพ หมูท่ี 5 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลูกรังสาย 
หนองตาอํ่าถึงบาน
นายประสิทธ์ิ  
วรประสพ 
ขนาดกวาง 4 ม.
ระยะทางยาว 800ม. 

- - 270,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
สายบานนายสมศักดิ์  
วรวิลาศ ถึงบานนาง
ประหยดั วรรณทอง  
หมูท่ี 6 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลูกรังสายบาน
นายสมศักดิ์ วรวิลาศ 
ถึงบานนางประหยัด  
วรรณทอง  
ขนาดกวาง 3 ม. 
ระยะทางยาว 200ม. 

- - 53,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
จากคลองลอยถึงเขต 
เมืองเกา  หมูท่ี 5 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ถนนลูกรังจากคลอง
ลอยถึงเขตเมืองเกา 
ขนาดกวาง 4 ม. 
ระยะทางยาว 500ม. 
หนา 0.20 ม. 

- - 170,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบน
ทองถนนเปน 
0 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 
 

37 

ขยายเขตไฟฟา/ติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ/ติดต้ัง 
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ 20 จดุ หมูท่ี 5 
ตําบลเมืองใหม 
 

 
 
 
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชนในยาม
ค่ําคืน 

 
 
 
จํานวน 20 จดุ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

90,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 5 มี
ไฟฟาสอง
สวาง100% 

 
 
 
ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

 
 
 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๔ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ   
หมูท่ี 1 - 9  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชนในยาม
ค่ําคืน 

ทุกจุดในตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ต.เมืองใหม  
มีไฟฟาสอง
สวาง100% 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

39 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือนตามแยกจุดเสี่ยง 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ืออํานวยความ
ปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในการ
ใชรถใชถนน 

จํานวน 12 จดุ 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ไดสญัญาณไฟ
เตือน จํานวน 
12 จดุ 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

40 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง(โซลาเซลล) หมูท่ี 3 

เพ่ือใหมีไฟฟาสอง
สวาง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
(โซลาเซลล) 2 จุด 

- - 70,000 - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 3 มี
ไฟฟาสอง
สวาง100% 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

41 โครงการติดตั้งไฟฟา 
สองสวางปากทาง  
วัดแสนภมุราวาส ถึงบาน 
นายเขียน ใหมเมธี จากถนน 
ฤทธ์ิประศาสน ถึงบาน 
นางประไพ มณทักสิน  
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหมีไฟฟาสอง
สวาง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
2 สาย   
1.ปากทางวัดแสน
ภุมราวาสถึงบานนาย
เขียน ใหมเมธี
ระยะทาง 900 ม. 
2.ถนนฤทธ์ิประศาสน 
ถึงบานนางประไพ 
มณทักสิน ระยะทาง 
1,100 ม. 

- - 150,000 - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 4 มี
ไฟฟาสอง
สวาง100% 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๕ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขตไฟทาง
ถนนสายทุงรวงทอง ถึง
หนองบัวหลวง หมูท่ี 7 

เพ่ือใหมีไฟฟาสอง
สวาง 

ขยายเขตไฟทางถนน
สายทุงรวงทอง ถึง
หนองบัวหลวง 

- - 100,000 - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 7 มี
ไฟฟาสอง
สวาง 100% 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 
 

43 โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะแบบโซลาเซลล 
จํานวน 12 จดุ 

เพ่ือใหมีไฟฟาสอง
สวาง 

ติดตั้งไฟทางสาธารณะ
แบบโซลาเซลล 
จํานวน 12 จุดติดตั้ง
หมูท่ี 7 หมูท่ี 8 

- 455,000 - - - มีไฟฟาสอง
สวาง 100% 

ผูใชเสนทางสัญจร
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 

44 

ระบบประปาหมูบาน/
ประปาสวนภูมภิาค 
โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาคจากบาน 
นายฤทธ์ิ – บานนายแดง 
หมูท่ี 2 ตําบลเมืองใหม   

 
 
เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

 
 
ระยะทาง 1,500 
เมตร ขนาดทอ 110 
มิลลเิมตร 

 
 
- 

 
 

637,000 

 
 

637,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
ในครัวเรือน 

 
 
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

 
 

กองชาง 

45 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค จากบานผูใหญ
ขวัญเรือน ถึงบานนายสุพนธ  
ใหมปยะ หมูท่ี 5  

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ระยะทาง 1,200 
เมตร ขนาดทอ 160 
มิลลเิมตร 

- - - - 816,000 ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
ในครัวเรือน 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชาง 

46 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค จากบานนาง
สนอง ศรเีอ่ียมสะอาด ถึง
บานนางพรรณี พูลเดช 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคจากบานนาง
สนอง ศรีเอ่ียมสะอาด 
ถึงบานนางพรรณ ี
พูลเดช ระยะทาง 
200 ม. 

- - 120,000 - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 1 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๖ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค หมูท่ี 2 
 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาถนน
สายไผกลึงจากประปา
สวนภูมภิาคเดิม 
ระยะทาง 750 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 383,132  - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 2 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

48 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค สายถนน 
กกสับใน เริ่มจากถนน 
เมืองใหม – ไผขวาง หมูท่ี 3 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคสายถนน 
กกสับในเริ่มจากถนน
เมืองใหม - ไผขวาง
ระยะทางประมาณ  
783 ม. 
ขนาดทอ 110 มม. 

- 379,598  - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 3 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

49 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค สายถนน 
ทุงรวงทองถึงบานนาย
สุพัฒน  ใหมโสภา หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค สายถนน 
ทุงรวงทองถึงบาน 
นายสุพัฒน  ใหมโสภา
ระยะทาง 706 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 338,753 - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 5 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

50 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค สายถนน 
ทุงรวงทองถึงบานนายนงค   
ใหมผึ้ง  หมูท่ี 5 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค สายถนน 
ทุงรวงทอง ถึงบาน 
นายนงค  ใหมผึ้ง 
ระยะทาง  173  ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 129,119 - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 5 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๗ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค สายบานนาย
นิยมถึงบานนางบรรจง   
ใหมโสภา หมูท่ี 7 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค สายบานนาย
นิยมถึงบานนางบรรจง  
ใหมโสภา  
ระยะทาง 241 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 148,708  - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 7 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

52 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค เขาซอย 4  
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค เขาซอย 4
ระยะทาง  683 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 374,978  - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 ซอย 
4 มีนํ้าประปา
ใช 100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

53 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค เขาซอย 5  
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค เขาซอย 5 
ระยะทาง 717 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 176,048 - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 ซอย 
5 มีนํ้าประปา
ใช 100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

54 โครงการขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค เขาซอย 6  
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค เขาซอย 6 
ระยะทาง 218 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- 137,339 - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 ซอย 
6 มีนํ้าประปา
ใช 100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

55 โครงการขยายเขตประปา 
สวนภูมภิาคตอจากสะพาน
ขามวัดถึงบานนายโสภณ  
ปากเมย หมูท่ี 9 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปา 
สวนภูมภิาคตอจาก
สะพานขามวัดถึงบาน
นายโสภณ  ปากเมย
ระยะทาง  788  ม.
ขนาดทอ 160 มม. 

- 541,533 - - - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 9 มี
นํ้าประปาใช 
100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๘ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคตอจากของเดิม เขา
ซอย 4 หมูท่ี 8 

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคตอจาก
ของเดิม เขาซอย 4
ระยะทาง  700 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- - - 476,000 - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 ซอย 
4 มีนํ้าประปา
ใช 100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

57 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคตอจากของเดิม  
(เสนถนนเมืองใหม – ไผขวาง) 
หมูท่ี 8  

เพ่ือใหมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาคตอจาก
ของเดิม (เสนถนน
เมืองใหม – ไผขวาง)  
ระยะทาง  600 ม.
ขนาดทอ 110 มม. 

- - - 408,000 - ในเขตพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 8 ซอย 
4 มีนํ้าประปา
ใช 100% 

มีนํ้าสะอาด
สําหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
 

 
 

58 

ถังเก็บนํ้า/ประตูเปด-ปดนํ้า/
ทอระบายนํ้า/บล็อกคอนกรีต 
โครงการวางทอระบายนํ้า 
คสล.หมูท่ี 1–9 ต.เมืองใหม 

 
 
เพ่ือใชในการ
ระบายนํ้าได
สะดวกยิ่งข้ึน 

 
 
9  หมูบาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 
 
มีทอระบายนํ้า
จํานวน 9 
หมูบาน 

 
 
มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ และ
ระบายนํ้าไดด ี

 
 

กองชาง 

59 โครงการฝงทอ คสล.ระบายนํ้า 
1 จุด บรเิวณบานนางป  
วรรณพิรุณ พรอมปรับเกลี่ย
ดวยดินลูกรังบริเวณประต ู
ปด – เปด หมูท่ี 6 ต.เมืองใหม 

เพ่ือใชในการ
ระบายนํ้าได
สะดวกยิ่งข้ึน 

ทอ คสล. จํานวน 9 
ทอน ขนาดทอ 100 
x 100  

- - 127,000 - - มีทอระบายนํ้า 
จํานวน 9 
ทอน 

มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ และมี
การระบายนํ้าได
อยางทันทวงที 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๙ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการกอสรางแทนวิดนํ้า 
พรอมประตูเปด-ปด 2 จุด 
หมูท่ี 4 

เพ่ือตั้งเครื่อง 
สูบนํ้า 
 

กอสรางแทนวิดนํ้า
พรอมประตเูปด-ปด  
2 จุด บรเิวณบานนาย
วิรัช สรวลเลิศและ
บริเวณหลังบาน นาย
วิรัช อุทาสา 

- 200,000 200,000 - - เกษตรกรมีนํ้า
ทําการเกษตร
อยางสําหรับ
เพียงพอตลอด
ท้ังป 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
พอเพียง 

กองชาง 
 

61 โครงการวางทอ คสล. 
สระหนองตาฟอง  หมูท่ี 5 

เพ่ือเปนทาง
ระบายนํ้า ลด
ปญหานํ้าทวม 

วางทอ คสล. สระ
หนองตาฟอง จํานวน 
18 ทอน 1 จุด 

- 50,000 50,000 - - อัตรานํ้าทวม
ขังเปน 0 

นํ้าไมทวมบนถนน กองชาง 

62 โครงการกอสราง 
ประตูปด –เปดนํ้า บริเวณ
สระหนองขอน หมูท่ี 5 

เพ่ือกักเก็บนํ้าและ
ปลอยนํ้าตาม
ฤดูกาล 

กอสรางประต ู
ปด –เปดนํ้า  
บริเวณสระหนองขอน 

- - 450,000 - - เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
พอเพียง 

กองชาง 

63 โครงการกอสราง 
ประตูปด -เปดนํ้า 2 จุด  
หมูท่ี 6 
 
 
 

เพ่ือกักเก็บนํ้าและ
ปลอยนํ้าตาม
ฤดูกาล 

กอสรางประต ู
ปด – เปดนํ้า 2 จุด 
บริเวณบานนาง
ปวรรณพิรุณ และ
บริเวณท่ีนาบานนาง
สําเริง เทียนทอง 

- 150,000 150,000 - - เกษตรกรมีนํ้า
สําหรับทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

มีนํ้าใชทํา
การเกษตร
พอเพียง 

กองชาง 

 
 

64 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ 
โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงหมูบาน  
ตําบลเมืองใหม 

 
เพ่ือใหมีระบบการ
สื่อสารท่ัวถึง 

 
ติดตั้ง หมูท่ี 1 – 9 

 
- 

 
- 

 
450,000 

 
450,000 

 
- 

 
ระบบกระจาย
เสียงท่ัวถึง 
ท้ังตําบล 

 
ประชาชนไดรับ
ขาวสารท่ัวถึง 
ท้ังตําบล 

 
กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๐ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการกอสรางกําแพงกัน
ดิน สายปากทางหนองใหญ 
ถึงบานนายเพทาย หมูท่ี 1 

ปองกันถนนพัง 
ในฤดูนํ้าหลาก 

กอสรางกําแพงกันดิน
ปากทางหนองใหญ ถึง
บานนายเพทาย 
ระยะทางยาว   
300 เมตร 

- - 700,000 - - ถนนไมทรุดตัว
ในฤดูนํ้าหลาก 

นํ้าไมทวมข้ึนมา
บนถนน และถนน
ไมพังทลาย 

กองชาง 
 

66 โครงการกอสรางอาคาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 
เมืองใหม หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
สําหรับจัดการ
เรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

ขนาด 12 x 18 เมตร 2,000,000 - - - - ไดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองใหม 
จํานวน 1 หลัง 

มีสถานท่ีสําหรับ
จัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย
ท่ีมีคุณภาพ 

กองชาง 

67 โครงการกอสราง 
ศาลาประชาคม หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
ประชุมประชาคม
และจัดกิจกรรม
ของหมูบาน 

กวาง 6 เมตร  
ยาว 13 เมตร 
จํานวน 1 แหง  

420,000 - - - - ศาลา
ประชาคม  
1 แหง 

มีสถานท่ีประชุม
ประชาคมและจดั
กิจกรรมของ
หมูบาน 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๑ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรบั AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
             1.2 แผนงาน : เคหะและชมุชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําปายบอกทาง 
ปายช่ือถนน,ซอย ตําบล
เมืองใหม 

เพ่ือแสดงท่ีตั้งของ
ถนนและซอย 

9 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไดปายท่ีได
มาตรฐาน
จํานวน 9 
หมูบาน 

ประชาชนสามารถ
รูช่ือถนนและซอย
ของหมูบาน 

กองชาง 
 

2 โครงการติดตั้งปายเตือน,
อุปกรณชะลอความเร็ว 

ลดอุบัตเิหตุบน
ทองถนน 

ติดตั้งหมู 1 - 9  
ต.เมืองใหม 

100,000 100,000 100,000 - - ติดตั้งปาย
เตือนอุบัตเิหตุ
และอุปกรณ
ชะลอความเร็ว 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การใชเสนทาง
คมนาคม 

กองชาง 
 

3 
 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดเสี่ยงภายในตําบล
เมืองใหม  

เพ่ือปองกันการ
เกิดอาชญากรรม 

ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
ตําบลเมืองใหม พ้ืนท่ี
เสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดอาชญากรรม
และอุบัตเิหตุ จํานวน 
9 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งกลอง
วงจรปด  
ท้ังตําบล 
เมืองใหม 

ลดอาชญากรรม กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๒ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรบั AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1.3 แผนงาน : การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง 
(หนองตาอํ่า) หมูท่ี 5 
ตําบลเมืองใหม 
 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิมปากคลอง
กวาง 5 ม. กนคลอง
กวาง 2  ม. ลึก 1 ม. 
ยาว 1,800 ม. 
ขุดลอกใหมเปน
ปากกวาง 6  ม. 
กนคลองกวาง 2 ม. 
ลึก 1.50  ม. ยาว 
1,800 ม. 
พรอมวางทอระบาย
นํ้า คสล. Ø 100 X 
100 จํานวน 5 จดุ 

- - - 350,000 - ไดคลองท่ีมี
ขนาดความ
กวางข้ึนและ
ลึกข้ึน จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

2 โครงการขุดคลองสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 4,5,7,8 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิมปากคลอง
กวาง 8  ม. ลึก 1 ม.
กนคลองกวาง 1.50  ม.
ระยะทาง 24,000 ม. 
ขุดลอกใหมเปนปาก
คลองกวาง  8 ม.  
ลึก 2 ม.  กนคลอง
กวาง 2 ม. ระยะทาง 
24,000 ม. 

- 2,237,000 
 

- - - ประชาชนท่ีมี
นํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ  

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๓ 
 



1.3 แผนงาน : การเกษตร (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดคลองสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 1 - 9 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิมปากคลอง
กวาง 8  ม. ลึก 1 ม.
กนคลองกวาง 1.50  ม.
ระยะทาง 24,000 ม. 
ขุดลอกใหมเปนปาก
คลองกวาง  8 ม.  
ลึก 2 ม.  กนคลอง
กวาง 2 ม. ระยะทาง 
24,000 ม. 

- - - 3,000,000 - ประชาชนท่ีมี
นํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ  

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกคลองและ
ปรับคันคลองใหสามารถ
สัญจรได จากปากทางคลอง
ไผขวาง - ไผสอ หมูท่ี 9 

ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิม ปากคลอง
กวาง 6 ม. ลึก 1 ม. 
กนคลองกวาง 1.50  ม. 
ระยะทาง 3,000 ม.  
ขุดลอกใหม เปนปาก
คลองกวาง  8 ม. 
ลึก 2 ม.  กนคลอง
กวาง 2 ม. 
ระยะทาง 3,000 ม. 

- - 576,000 - - ประชาชนท่ีมี
นํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ  

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๔ 
 



1.3 แผนงาน : การเกษตร (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการลอกคลอง จากบาน
นายประสิทธิ วรประสพ ถึง
สระหนองตาฟอง หมูท่ี 5 
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิม ปากคลอง
กวาง 6 ม. กนคลอง
กวาง 2 ม. ลึก 1 ม. 
ระยะทางประมาณ 
1,500 ม.  
ขุดลอกใหม ปากคลอง
กวาง 6 ม. กนคลอง
กวาง 1 ม. ลึก 2 ม.
ระยะทางประมาณ 
1,500 ม.  

- - - 288,000 - ประชาชนท่ีมี
นํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ  

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

6 โครงการขุดลอกคลองจาก
บานนางจรด แยมสรวล ถึง
สะพานยายเลิน วิหกเหิร 
หมูท่ี 7 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงคลอง
ใหใชสงนํ้าเขา
พ้ืนท่ีการเกษตรได
สะดวกยิ่งข้ึน 

สภาพเดิม ปากคลอง
กวาง 6 ม. กนคลอง
กวาง 2 ม. ลึก 1 ม. 
ระยะทางประมาณ 
2,000 ม.  
ขุดลอกใหม ปากคลอง
กวาง 6 ม. กนคลอง
กวาง 1 ม. ลึก 2 ม.
ระยะทางประมาณ 
2,000 ม. 

- - 384,000 - - ประชาชนท่ีมี
นํ้าใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใช
สําหรับการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกคลองจาก
ชองลอดเหลี่ยม สายเหนือ
วัดบางคาถึงบริเวณ 
ถนนเมืองใหม-ไผขวาง  
หมูท่ี  1  ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใชในการ
ระบายนํ้าได
สะดวกยิ่งข้ึน 

ระยะทาง 587 เมตร - - - 111,200 - คลองสามารถ
ระบายนํ้าไดดี  

มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอและ
ระบายนํ้าไดด ี

กองชาง 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสังคมเปนสุข 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

2.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนเงินรางวัล
ใหแกเจาหนาท่ีตํารวจผูจบั
และผูแจงความนําจับในคดี
จับกุมผูกระทําผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

เพ่ือเปน
คาตอบแทนใหแก
เจาหนาท่ีตํารวจ 

สภอ.ราชสาสน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือเปน
คาตอบแทน
ใหแก
เจาหนาท่ี
ตํารวจ  

เพ่ือเปนการสราง
ขวัญกําลังใจ 
แกผูปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
ศูนยปฏิบัติการตอสูเอาชนะ 
ยาเสพตดิจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือรณรงค
ตอตานยาเสพตดิ
อยางตอเน่ือง 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุน
กิจกรรมศูนย
ปฏิบัติการ
ตอสูเอาชนะ
ยาเสพตดิ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

สามารถเอาชนะ
ปญหายาเสพตดิ
ไดอยางยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพตดิอําเภอราชสาสน 

เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมตาน 
ยาเสพตดิอยาง
ตอเน่ือง 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการ
ตอสูเพ่ือ
เอาชนะ 
ยาเสพตดิ
อําเภอราช
สาสน  

สามารถเอาชนะ
ปญหายาเสพตดิ
ไดอยางยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๖ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

2.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกรสตร ี

เพ่ือใหองคกรสตรี
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน
ในการปฏิบัติงาน 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขาอบรม  
มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

องคกรสตรมีี
ศักยภาพและมี
บทบาทท่ีสําคัญใน
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน 

เพ่ือใหผูนําชุมชน
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขาอบรม  
มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

ผูนํามีศักยภาพ
ชุมชนมีความ
เขมแข็ง 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครือขายกองทุน
เก้ือหนุนชุมชนเขมแข็งระดับ
ตําบล 

เพ่ือใหเกิดการ
ประสานงานใน
ระดับตําบล 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขาอบรม  
มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

การดําเนินงาน
กองทุนเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการสามัคคีแลกเปลี่ยน
เรียนรูศูนยประสานงาน
องคกรชุมชนระดับตําบล 

เพ่ือใหเกิดการ
ประสานงานใน
ระดับตําบล 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขาอบรม  
มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

ชุมชนมีความ
เขมแข็ง มีการ
ประสานงานท่ีด ี

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เครือขายองคกรชุมชนดาน
การบริหารจัดการกองทุน 

เพ่ือใหการดําเนิน
กองทุนหมูบาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขาอบรม  
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

การดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๗ 
 



2.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการทบทวนธรรมนูญ
สุขภาพตําบล 

ทําขอตกลงใหเปน
ปจจุบัน 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการ 
จํานวน 15 คน 
 

ชุมชนมีความเขมแข็ง กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการจดักิจกรรมปกปอง 
สงบ สันติ สามัคคี ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด อําเภอ 

เพ่ือใหเกิดความ
สมานฉันทของคน
ในชาติ 

1 ครั้ง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ผูเขารวม
โครงการ เกิด
ความรัก 
ความสามัคคี
ในหมูคณะ 

เกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมูคณะ 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดแูลผูสูงอายุท่ี
บาน 

เพ่ือใหอาสาสมคัร
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูสูงอายุ  
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

ผูสูงอายไุดรับการ
ดูแลโดย
อาสาสมัครท่ีมี
ศักยภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อพม. 

เพ่ือให อพม.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการ 
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาชุมชน
เปนไปอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล
เมืองใหม 

เพ่ือใหผูนําชุมชน
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการ 
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาชุมชน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๘ 
 



2.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุนศูนย
ประสานพลังแผนดิน
หมูบาน/ตําบล 

เพ่ือใหความรู
เก่ียวกับโทษยา
เสพติดและจัด
กิจกรรมตานยา
เสพติดตอเน่ือง 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ  
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สามารถเอาชนะ
ปญหายาเสพตดิ
ไดอยางยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

12 โครงการสนับสนุนการบําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพผูติด
สารเสพตดิ 

เพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพ 
ผูติดสารเสพติด 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการ 
มีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

ผูติดสารเสพติด
ไดรับการบําบัด
และคณุภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

13 โครงการติดตั้งปาย
ประชาสมัพันธกิจกรรมตาน
ยาเสพตดิ 

เพ่ือรณรงค
ตอตานยาเสพตดิ
อยางตอเน่ือง 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รณรงคตอตาน
ยาเสพตดิ
อยางตอเน่ือง
จํานวน 9 หมู 

สามารถเอาชนะ
ปญหายาเสพตดิ
ไดอยางยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

14 โครงการสนบัสนนุศูนย
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม 

เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 

9 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขาอบรมมี
ความรูเก่ียวกับ  
ยาเสพติด  

ประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับ
ยาเสพติดเพิ่ม
มากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตาํบล
เมืองใหม 

เพื่อสนับสนุนให
สภาเด็กและ
เยาวชนมีสวน
รวมในการจัด
กิจกรรม 

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ
เยาวชนเขา
รวมกิจกรรม 
80 % 

เด็กและเยาวชน
ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมสภาเด็ก 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

  

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๖๙ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

2.3 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม ทบทวน
ศึกษาดูงาน สมาชิก อปพร.
และรักษาความสงบ
เรียบรอย 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บรรเทาสาธารภัย 

จัดอบรม อปพร.ตําบล
เมืองใหมใหมีความรู
ในดานท่ีเก่ียวของกับ
หนาท่ี เชน การ
บรรเทาสาธารณภยั 
และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. รอยละ 
100 มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การบรรเทา 
สาธารณภัยเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดัตั้งทีม OTOS   
หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บรรเทาสาธารภัย 

ประชาชน 
ตําบลเมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมอบรม  
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

การบรรเทา 
สาธารณภัยเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดเสี่ยงภายในตําบล
เมืองใหม 

เพ่ือปองกันการ
เกิดอาชญากรรม 

พ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีท่ีอาจ
กอใหเกิดอาชญากรรม
และอุบัตเิหตุ จํานวน 
9  หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มกีลองวงจรปด 
ครบ 9 
หมูบาน 
 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
ตามแยกและจุดเสี่ยง  

เพื่อปองกันและ
ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนน 

พื้นที่ทางแยกและจุด
เสี่ยงที่อาจเกิด
อุบัติเหต ุ
จํานวน 9 หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสัญญาณไฟ
จํานวน 9 
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๐ 
 



2.3 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมใหความรู 
ดานการปองกันการทุจริต 
คอรัปช่ัน 

เพ่ือสงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึกใน
การปองกันการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

พนักงานสวนตําบล 
เจาหนาท่ี กํานัน/
ผูใหญบาน 
ประธานสภาอบต./
สมาชิกสภาอบต.   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรูดาน
การปองกัน 
การทุจริต 
คอรัปช่ัน  
100 % 

ผูนําชุมชน 
พนักงาน 
เจาหนาท่ีมี
จิตสํานึกในการ
ปองกันการทุจริต
คอรัปช่ัน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝกอบรมเผยแพร
ความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเปนการให
ความรูและพรอม
รับสถานการณแก
ผูประสบปญหา 
สาธารณภัยตางๆ 

9 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
อบรมมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผูเขารวมอบรมมี
ความรูในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการสงเคราะหผูประสบ
สาธารณภัย 

เพ่ือเปนการ
บรรเทาความ
เดือดแกผูประสบ
สาธารณภัย 

9 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไดรับการ
ชวยเหลือ
100% 

ผูไดรับความ
เดือดรอน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการจดัตั้งจุดตรวจและ
จุดพักรถชวงเทศกาลปใหม
และเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือใหผูใชรถ
ในชวงเทศกาลมี
ความระมัดระวัง
มากข้ึน 

2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตลุดลง
ในชวงเทศกาล  

จํานวนอุบัติเหต ุ
ท่ีเกิดข้ึนในชวง
เทศกาลลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการอบรมปองกัน 
ระงับสาธารณภัย และจัดทํา
แผนปองกัน ชวยเหลือ
ผูประสบภยัธรรมชาติภยั
แลง 
 

เพ่ือเปนการให
ความรูและพรอม
รับสถานการณแก
ผูประสบปญหา 
สาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติตางๆ 

9  หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
อบรม มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๑ 
 



2.3 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือเปนการ
บรรเทาความ
เดือดแกผูประสบ
สาธารณภัย 

9 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูไดรับความ
เดือดรอนใน
ตําบลเมืองใหม
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูไดรับการ
ชวยเหลือมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการอบรมปองกันระงับ
สาธารณภัยและจัดทําแผน
ปองกันชวยเหลือ
ผูประสบภยัธรรมชาติ  
ภัยแลง นํ้าทวม ลมพาย ุ
กับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

เพ่ือใหความรูและ
รับสถานการณแก
ผูประสบปญหาสา
ธารณภัยและภัย
ธรรมชาตติางๆ 

จัดอบรมปองกันระงับ
สาธารณภัยฯ ใหกับ
ประชาชนและผูท่ี
เก่ียวของ ต.เมืองใหม 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๒ 
 



 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

2.4 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพานองทองธรรมะ                                                                                         เพ่ือเปนการ
ปลูกฝงคณุธรรม 
จริยธรรมและการ
เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน
สามารถนํา
หลักธรรมไปใชใน
การดําเนินชีวิต
อยางเหมาะสม 

เด็ก เยาวชน 
ตําบลเมืองใหม 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็ก เยาวชน  
ท่ีเขาอบรม 
สามารถนํา
ความรูท่ีไดไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

เด็ก เยาวชน 
สามารถนํา
หลักธรรมตางๆท่ี
อบรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4   สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

3.1 แผนงาน : การเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งปายรักษ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือรณรงคให
ตระหนักในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2 แหง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีปายมาตรฐาน 
จํานวน  
2 ปาย 

ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอง              
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือรณรงคให
ตระหนักในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวมอบรม 
มีความรูดาน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการกําจดัวัชพืชในคลอง
สาธารณะ 

เพ่ือดูแลรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม 
 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสวนรวมในการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๔ 
 



3.1 แผนงาน : การเกษตร (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดักิจกรรมพัฒนา
สภาพสิ่งแวดลอมในวันสาํคัญ
ตาง ๆ 

เพ่ือดูแลรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม 
 

ทุกวันสําคัญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมอบรม 
มีความรูดาน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวน
รวมรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการปลูกตนไมและ
บํารุงรักษา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวใหกับชุมชน 

พ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม 
จํานวน 9 หมูบาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีสภาพภูมิทัศน
ท่ีเพ่ิมความชุมช่ืน 

มสีภาพภูมิทัศนท่ี
สวยงามนาอยูและ
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน  

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน  
หมูท่ี 1 - 9 ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุง  
ภูมิทัศน ตําบล 
เมืองใหมใหรมรื่น 

9 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีสภาพภูมิทัศน
ท่ีสวยงามนาอยู 

มีสภาพภูมิทัศนท่ี
สวยงามนาอยู 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการรณรงค พัฒนา รักษา 
ฟนฟูสิ่งแวดลอม  

เพ่ือเปนการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหอยู
ในสภาพท่ีสมบูรณ 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสภาพภูมิทัศน
ท่ีสวยงามนาอยู 

มีสภาพภูมิทัศนท่ี
สวยงามนาอยู 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการกําจดัวัชพืช 
สองขางถนนและ 
ท่ีสาธารณประโยชน  

เพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม 
ใหเปนระเบียบ 

3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีภูมิทัศนท่ี
สวยงามเปน
ระเบียบ  

มีสภาพภูมิทัศนท่ี
สวยงามนาอยู 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการจดัซื้อพันธุไม เพ่ือ
ตกแตงและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

เพ่ือตกแตงปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ตําบลเมืองใหม 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสภาพภูมิทัศน
ท่ีสวยงามนาอยู 

มีสภาพภูมิทัศนท่ี
สวยงามนาอยู 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๕ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4   สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

3.2 แผนงาน : เคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําแนวกันเขต 
ท่ีสาธารณประโยชน 

เพ่ือปองกัน 
บุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

3 แปลง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เพ่ือใหไดแนวกัน
เขตท่ีสาธารณ 
ประโยชน 
จํานวน 3 แปลง 

พ้ืนท่ี 
สาธารณประโยชน 
คงอยูสืบไป 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดัทําปายแสดง 
ท่ีสาธารณประโยชน 

เพ่ือปองกัน 
บุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

3 แปลง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ไดปายท่ีมี
มาตรฐาน 
จํานวน 3 แปลง 

พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน
คงอยูสืบไป 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๖ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4   สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

3.3 แผนงาน : สาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคกําจัดและ
คัดแยกขยะภายในครัวเรือน 

เพ่ือรณรงคให
ประชาชนคัดแยก
ขยะรีไซเคลิ 
สามารถนําไป
จําหนายไดและ
กําจัดขยะมลูฝอย
อยางถูกวิธีภายใน
ครัวเรือน 

9  แหง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูบาน 9 หมู 
มีการกําจดัขยะ
ท่ีปลอดภัย
ภายในครัวเรือน 

ประชาชนมีความ
เขาใจในการคัด
แยกและกําจดั
ขยะมูลฝอยอยาง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

4.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมในวัน
สําคัญ 12  สิงหาคม 

เพ่ือเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
และพระบรมวงศศา
นุวงค 

ตําบลเมืองใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
ไดแสดงความ
จงรักภักดีและระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนชาวไทย
มีจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดักิจกรรมในวัน
สําคัญ 5 ธันวาคม 

เพ่ือเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
และพระบรมวงศศา
นุวงค 
 
 

ตําบลเมืองใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
ไดแสดงความ
จงรักภักดีและระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนชาวไทย
มีจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๘ 
 



4.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการจดักิจกรรมในวัน
สําคัญ  28 กรกฎาคม 
 

เพ่ือเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 

ตําบลเมืองใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
ไดแสดงความ
จงรักภักดีและระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนชาวไทย
มีจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการจดักิจกรรมในวัน
สําคัญ 3 มิถุนายน 

เพ่ือเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
ตอสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

ตําบลเมืองใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
ไดแสดงความ
จงรักภักดีและระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนชาวไทย
มีจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดักิจกรรม 
เพ่ือรองรับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย   

เพ่ือรองรับโครงการ
พระราชดําริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล 
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย   

ตําบลเมืองใหม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ดําเนินการสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

ดําเนินการสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการจดังานวันทองถ่ิน
ไทย 

เพ่ือถวายราช
สักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 

ตําบลเมืองใหม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวมโครงการ 
ไดแสดงความ
จงรักภักดีและระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ประชาชนชาวไทย
มีจงรักภักดีและ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๗๙ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

4.2 แผนงาน :  การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจัดอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก
นักเรียนท่ีอยูใน
ระบบโรงเรียน 

-โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จํานวน 3 
โรงเรียน 
-ศพด.อบต.
เมืองใหม 

1,200,000 
(รัฐจัดสรร) 

1,200,000 
(รัฐจัดสรร) 

1,200,000 
(รัฐจัดสรร) 

1,200,000 
(รัฐจัดสรร) 

1,200,000 
(รัฐจัดสรร) 

นักเรียน  
มีพลานามยัตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม)
โรงเรียน 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
ในระบบโรงเรียนได
ดื่มนมทุกวัน 

-โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จํานวน 3 
โรงเรียน 
-ศพด.อบต.
เมืองใหม 

500,000 
(รัฐจัดสรร) 

500,000 
(รัฐจัดสรร) 

500,000 
(รัฐจัดสรร) 

500,000 
(รัฐจัดสรร) 

500,000 
(รัฐจัดสรร) 

นักเรียน  
มีพลานามยัตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากร 
มีความรู
ความสามารถ 
ในการพัฒนา
การศึกษา 

พนักงานสวน
ตําบล 
เจาหนาท่ีดาน
การศึกษา
ตําบลเมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู
ความสามารถ ใน
การ พัฒนา
การศึกษา  

บุคลากรไดรับ
การพัฒนาทาง
การศึกษา
อยางเต็มท่ี 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุประจํา 
ศพด.อบต.เมืองใหม 

เพ่ือให ศพด.  
มีอุปกรณอยาง
เพียงพอ 

-ศพด.อบต.
เมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มวัีสดุอุปกรณ 
ท่ีมีคุณภาพ 
สําหรับ ศพด.
อบต.เมืองใหม 

การจัดการ
ศึกษาของ 
ศพด.อบต.
เมืองใหม 
เปนไปอยางมี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๐ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรมไทยดานดนตรี
ไทย (อุดหนุนใหโรงเรียน
วัดแสนภมุราวาส) 

เพ่ือเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยดาน
ดนตรีใหสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ของไทยตอไป 

นักเรียน
โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส 
มีความ 
สามารถดาน
ดนตรไีทย 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 นักเรียนรอยละ 
80 มีความรู
ดานดนตรีไทย
และอนุรักษ
วัฒนธรรม ดาน
ดนตรไีทย 

อนุรักษ
วัฒนธรรม
ดานดนตรีไทย
ใหสืบตอไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการเพ่ิมทักษะการ
เรียนการสอนดวยกิจกรรม
เขาคายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
(อุดหนุนใหโรงเรยีนวัด
แสนภุมราวาส) 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีทักษะใน
การพูด
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียน
โรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส 
สามารถ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษได 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนรอยละ 
70 มีทักษะ 
ในการพูด
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

ยกระดับและ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียนใน
ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการสงเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรมไทยดานดนตร ี
(อุดหนุนโรงเรยีนวัด    
บางคา) 

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู
ดานดนตรีไทย 

นักเรียน
โรงเรียนวัด
บางคามี
พ้ืนฐานดาน
ดนตรไีทย 

- -      30,000  
 

     30,000       30,000  นักเรียนรอยละ 
80 มีความรู
ดานดนตรีไทย 

นักเรียน
สามารถเลน
ดนตรไีทย  
คนละ 1 ช้ิน
เปนอยางนอย 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีน
การสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว) (โครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา) 

เพ่ือจายเปนคา
จัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 
คนละ 1,700 บาท 

จัดซื้อสื่อ
พัฒนาการของ
เด็กท้ัง 4 ดาน
คือ ดาน
รางกายดาน
สติปญญา 
ดานอารมณ
ดานสังคม 

-   100,000 
(รัฐจัดสรร) 

  100,000 
(รัฐจัดสรร) 

  100,000 
(รัฐจัดสรร) 

  100,000 
(รัฐจัดสรร) 

จัดซื้ออยางนอย
ปละ 1 ครั้งตอ 
1 ปการศึกษา 

เด็กมีความคิด
สรางสรรค ฝก
พัฒนาการท้ัง 
4 ดาน และมี
พัฒนาการท่ี
สมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๑ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรยีน 
คาเครื่องแบบนักเรียนและ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา) 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ 
ศพด.ประกอบดวย
คาหนังสือเรยีน คา
อุปกรณการเรียน  
คาเครื่องแบบ
นักเรียนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน คนละ 
1,130 บาท 

จัดซื้อคาหนังสือ
เรียนคาอุปกรณ
การเรยีนคา
เครื่องแบบ
นักเรียนคา
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

-   70,000 
(รัฐจัดสรร) 

  70,000 
(รัฐจัดสรร) 

  70,000 
(รัฐจัดสรร) 

  70,000 
(รัฐจัดสรร) 

จัดซื้ออยางนอย
ปละ 1 ครั้ง ตอ 
1 ปการศึกษา 

มีอุปกรณ 
การเรยีน
เครื่องแบบ
นักเรียน 
พรอมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
สําหรับเด็ก
นักเรียนใน 
ต.เมืองใหม 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ทองถ่ิน (คาใชจายในการ
พัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.) 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา) 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการ
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็กของ 
ศพด.อบต.เมืองใหม 

สงเสริมการ
อบรมหลักสูตรท่ี
เก่ียวของใหกับ
ครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็ก 
ศพด.อบต. 
เมืองใหม 

-   9,000 
(รัฐจัดสรร) 

  9,000 
(รัฐจัดสรร) 

  9,000 
(รัฐจัดสรร) 

9,000  
(รัฐจัดสรร) 

ครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็ก 
ไดรับการอบรม
ตามหลักสูตร
อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

ครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็ก
มีศักยภาพใน
การสอน
เพ่ิมข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการติดตั้งมเิตอรไฟฟา
พรอมขยายเสาไฟฟาเขา 
ศพด. อบต.เมืองใหม 

เพ่ือ ศพด. อบต.
เมืองใหม มีไฟฟาใช 
ตามปกต ิ

ติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาพรอมขยาย
เสาไฟฟาและ
เดินสายไฟฟาเขา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
เมืองใหม 

- 100,000    100,000 
 

     30,000       30,000  ติดตั้งเสร็จ
ภายใน
ปงบประมาณ 
2562 

ศพด.เมืองใหม
มีไฟฟาใชและ
มีไฟสองสวาง 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๒ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณรอบศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือความรมรื่น
สวยงามใน ศพด.มี
การแบงเขตเปน
สัดสวน 

ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยการปลูก
ตนไมลอมรอบ
บริเวณ ศพด.
เพ่ือความเปน
สัดสวน มีเขต
แดนท่ีชัดเจน 

- 200,000 200,000 - - ปรับภูมิทัศน
แลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 
2562 

ศพด.มีความ
รมรื่นมีการ
แบงเขตเปน
สัดสวน 
ปลอดภัย
สําหรับเด็ก
เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการติดตั้งเสาธง 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม 

เพ่ือเด็กนักเรยีนใช
ทําความเคารพเพลง
ชาติตามปกต ิ

ติดตั้งเสาธง ฐาน 
คสค. เสาธงแปบ
เหล็กอาบสังกะส ี 
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
3 น้ิว – 2น้ิว  
สูง 8 เมตร ทาสี 
พรอมธงชาต ิ 
จํานวน  1 ตน 

- 20,000 20,000 - - ติดตั้งเสร็จ
ภายใน
ปงบประมาณ 
2562 

เด็ก ศพด. 
มีการเคารพ
เพลงชาติไทย
ตามปกติทุก
วัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการติดตั้งมเิตอรนํ้า
พรอมเดินทอประปาเขา
ศูนย ศพด.อบต.เมืองใหม 

เพ่ือ ศพด. มี
นํ้าประปาใช 
ตามปกต ิ

ติดตั้งมิเตอรนํ้า
พรอมเดินทอ
ประปาเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตําบล 
เมืองใหม 

- 20,000 20,000 - - ติดตั้งเสร็จ
ภายใน
ปงบประมาณ 
2562 

ศพด.อบต.
เมืองใหม มี
นํ้าประปาใช 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๓ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการปูพ้ืนยาง 
กันกระแทก ศพด.อบต.
เมืองใหม 

เพ่ือลดแรงกระแทก
เมื่อเด็กหกลม 

ปูพ้ืนบริเวณ
หองเรียนของ 
ศพด.อบต. 
เมืองใหม 

- - 100,000 100,000 - ลดอุบัตเิหต ุ
กับเด็กท่ี ศพด.
อบต.เมืองใหม 

เด็กเล็ก
ปลอดภัยไมมี
อุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการหกลม 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรม คายพุทธ
บุตร 

เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก
และเยาวชนเปนคน
ดีมีคณุธรรม
จริยธรรม 

-โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จํานวน 3 
โรงเรียน 
-ศพด.อบต.
เมืองใหม 

- - 50,000 50,000 50,000 นักเรียน  
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียน 
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการจดัซื้อชุดเครื่อง
นอนสําหรับเด็กอนุบาล 

เพ่ือใหเด็กอนุบาล 
3-5ขวบ ยืมเรียน 
ตามกิจกรรมตางๆ 

ศพด.อบต.
เมืองใหม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กอนุบาล มี
ชุดเครื่องนอนท่ี
ไดมาตรฐาน 

การจัดการ
ศึกษาของ 
ศพด. มี
คุณภาพ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 โครงการจดัซื้ออุปกรณ
สนามเด็กเลนประจํา ศพด. 

เพ่ือใหเปนท่ี
พักผอนหยอนใจแก
เด็กนักเรยีน 

ศพด.อบต.
เมืองใหม 

200,000 - 200,000 200,000 200,000 เด็กนักเรยีน 
เด็กในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองใหม 
มีอุปกรณสนาม
เด็กเลนท่ีได
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน
ไดรับความ
สนุกสนาน
และมี
พัฒนาการ
เปนไปตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

19 โครงการจดัซื้อ
หนังสือพิมพรายวันหนังสือ 
และวารสารประจําท่ีอาน
หนังสือประจําหมูบาน 

เพ่ือใหมีขอมูล
ขาวสารใน
การศึกษาคนควา 

9 แหง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี
หนังสือพิมพ
รายวันหนังสือ 
และวารสาร 
จํานวน 9 แหง 

ประชาชน
ท่ัวไป   
มีความรู
กาวหนาทัน
โลก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๔ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุนจดัตั้ง
ศูนยการเรียนรูชุมชน
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใหมีขอมูล
ขาวสารใน
การศึกษาคนควา 

1 แหง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ มี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ท่ัวไปและเด็ก
นักเรียนมี
ความรูเพ่ิมข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

21 โครงการรับนักเรยีน 
นักศึกษา ปฏิบัติงานและ
สงเสริมอาชีพเสริมสราง
รายไดในชวงปดภาคเรียน
และวันหยดุ 

เพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษามีรายได
ในชวงปดภาคเรียน 

นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเขา
รับการ
ปฏิบัติงานใน
ตําบลเมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน 
นักศึกษา  
มีรายได 

นักเรียน 
นักศึกษามี
รายไดในชวง
ปดภาคเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

22 โครงการอุดหนุนกิจการ
การศึกษาใหแกโรงเรียน 

เพ่ือสงเสริมการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ 

-โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.จํานวน 3 
โรงเรียน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรยีน  
มีคุณภาพทาง
การศึกษา 

พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียนใน
ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

23 โครงการสงเสริมการเรยีนรู
นอกหองเรียนของเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได
ศึกษาเรียนรูนอก
หองเรียน 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กอนุบาล  
มีความรู
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

เด็กมีความรู 
ความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

24 โครงการออกกําลังกาย  
เด็กอนุบาล 3 ขวบ 
ของ ศพด. 

-สงเสรมิใหเด็กรัก
การออกกําลังกาย 
-เพ่ือเปนการพัฒนา
ดานรางกาย จิตใจ
ของเด็ก 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กอนุบาล มี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กของ ศพด.
อบต.เมืองใหม 
รักการออก
กําลังกาย  

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๕ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของ ศพด.  ดวยศิลปะ 

-เพ่ือสงเสรมิดาน 
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางมีสวน
รวม 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึน 

เด็กเล็กศพด.
อบต.เมืองใหม
ไดเรียนรู
สิ่งแวดลอม
รอบๆตัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

26 โครงการควบคมุและ
ปองกันโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนและรณรงค
ปองกันภาวะขาดสาร
ไอโอดีน 

เพ่ือเปนการปองกัน
โรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

ผูปกครองและ
เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัย 
ปลอดจากการ
ขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

ควบคุมและ
ลดปญหาการ
ขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

27 โครงการ “วันแม
แหงชาติ” 

เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ี
ดีและสงเสริมใหเด็ก
รูจักการกตญั ู
ตอแม 

ผูปกครองเด็ก
เล็ก ศพด.อบต.
เมืองใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวัย มี
ความกตัญูตอ
แม 

เด็กเล็กศพด.
อบต.เมืองใหม 
ไดรวมทํา
กิจกรรมกับแม 

กอง 
การศึกษาฯ 

28 โครงการเยี่ยมบานเด็กเล็ก  
ศพด.อบต.เมืองใหม 

เพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการ
พัฒนาดานผูเรียน 

ผูปกครองเด็ก
เล็ก ศพด.อบต.
เมืองใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปกครองเด็ก
เล็ก ไดรับขอมลู
เพ่ือพัฒนาเด็ก
มากข้ึน 

ไดขอมลูท่ีเปน
ประโยชนใน
ดานการ
พัฒนาผูเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

29 โครงการรูจักเด็กดวย
บันทึกเลมเล็ก 

เพ่ือเปนแนวทาง
พ้ืนฐานในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการท่ีด ี

ศูนยมี
ประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๖ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
นักเรียนระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา 

เพ่ือพัฒนาเด็ก
นักเรียนใหมีความรู
เก่ียวกับสัตวตางๆ 
และวิถีการ
ดํารงชีวิตของสัตว
ชนิดตางๆ  

นักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และเด็ก
เล็ก ศพด.อบต.
เมืองใหม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรยีน  
มีความรูมาก
ข้ึน 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ และ 
ศพด.อบต.เมือง
ใหม ไดศึกษา
เรียนรูเก่ียวกับ
สัตวตางๆ จาก
ประสบการณจริง 

กอง 
การศึกษาฯ 

31 โครงการประชุมและให
ความรูผูปกครองนักเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือใหความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบการ
ดําเนินงานของ 
ศพด. แกผูปกครอง
นักเรียน ศพด.  

ผูปกครอง
นักเรียน ศพด.
อบต.เมืองใหม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปกครอง 
เขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบมาก
ข้ึน 

ผูปกครองมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบการ
ดําเนินงานของ
ศพด.  

กอง 
การศึกษาฯ 

32 โครงการเขาคายคณุธรรม
พัฒนาคุณธรรมเยาวชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือสงเสรมิให
นักเรียนเปนคนดีมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
-เพ่ือสงเสรมิให
นักเรียนมลีักษณะ
อันพึงประสงค 

นักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรยีน  
มีคุณธรรม
จริยธรรมมาก
ข้ึน 

นักเรียนเปนคน
ดีมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
นักเรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

กอง 
การศึกษาฯ 

33 โครงการเขาคายลูกเสือ 
เนตรนาร ี

เ พ่ือ ให นั ก เ รี ยนมี
ระเบียบวินัย 
สามัคคีในหมูคณะ 
ไดบําเพ็ญตนใหเปน
ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ
ชวยเหลือผูอ่ืน  

นักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรยีน  
มีระเบียบวินัย 

นักเรียนม ี
ระเบียบวินัย 
สามัคคี บําเพ็ญ
ตนเปน 
ประโยชนและ
ชวยเหลือผูอ่ืน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๗ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการจดันิทรรศการ
เพ่ือใหความรูและแสดงผล
งานตางๆ 

เพ่ือสรางสื่อตางๆใน
การติดตอและ
สื่อสารกับบุคคล
ท่ัวไป และเกิดความ
ภาคภูมิใจ ใน
ความสามารถ  
ของตนเอง 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็ก ได
แสดงผลงาน 

มีชองทางในการ
สื่อสารเพ่ิมข้ึน 
เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและ
เห็นความสําคัญ
ของตนเองมาก
ข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

35 โครงการสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมปองกัน   
ยาเสพตดิในเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมการ
ถายทอด  
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาใหกับเด็ก 
เยาวชน ควบคูกับ
การปองกันปญหา
ยาเสพตดิ 

เด็กและ
เยาวชนตําบล
เมืองใหม 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็ก เยาวชน 
ใชเวลาวาง
ถายทอด
ศิลปวัฒนธรร
มและปลอด
จากยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
รวมการสืบทอด
ภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรม  
ไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด  

กอง 
การศึกษาฯ 

36 โครงการสงเสริม
พัฒนาการ 4 ดานของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ ท้ัง 4 
ดานของนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีความเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กเล็ก ศพด.
อบต.เมืองใหม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กเล็ก  
มีพัฒนาการ 
ท่ีดีสมวัยท้ัง 4 
ดาน 

นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมวัยท้ัง 4 
ดาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

37 โครงการสงเสริมดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาดาน
การศึกษาของ
โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 นักเรียน  
มีพัฒนาการ
ดานการศึกษา 

เด็กนักเรยีนมี
การพัฒนา
ทางดาน
การศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๘ 
 



4.2 แผนงาน :  การศึกษา (ตอ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการสนับสนุนการเขา
คายวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน มี
พัฒนาการ
ดานการศึกษา 

เด็กนักเรยีน 
มีพัฒนาการ
ทางดาน
การศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

39 โครงการสนับสนุนนักเรียน
ไดศึกษานอกสถานท่ี 
(ทัศนศึกษา) 

ใหนักเรียนไดรับ
ความรูอยาง
กวางขวาง 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 นักเรียน มีการ
พัฒนาตาม
หลักสตูร 

นักเรียนมี
ความรูพัฒนา
ตนเองไดตาม
หลักสตูร 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘๙ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

4.3 แผนงาน : สาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาชมรม 
คุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยเรื่องการ
อุปโภคบรโิภค 

-ตรวจสาร
ปนเปอนใน
อาหาร 4 ตอป 
-อบรมรานคา
ปละครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
โครงการ  
มีสุขภาพท่ีด ี

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ดานอาหารและ
สินคา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอบรมใหความรู
เรื่องโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูเก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพ 

2 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการ  
มีสุขภาพท่ีด ี

ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของ
โรคตดิตอ อาทิ โรค
เอดส 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 9 
หมูบาน 

ไมมโีรคระบาด
ในตําบล 
สามารถปองกัน
และควบคมุ
โรคตดิตอ ใน
ชุมชน  

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ 

เพ่ือใหประชาน 
ทราบวิธีปองกันและ
ควบคุมโรค 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการ 
มีสุขภาพท่ีด ี

ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๐ 
 



4.3 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง 

9 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ  
มีสุขภาพท่ีด ี

ประชาชนม ี
สุขภาพรางกาย 
ท่ีแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการกําจดัโรคเหาใน
นักเรียนหญิง 

กําจัดโรคเหาใน
นักเรียนใหหมดไป 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน มี
สุขภาพท่ีดี 
ปลอดจากโรค
เหา 

โรคเหาใน
นักเรียนและ
ชุมชนหมดไป 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการสมทบกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ินตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือในการดูแล
สุขภาพ 

รอยละ 20 
ของงบ สปสช. 
ครอบคลมุตาม
ตามแนวทาง 
4 ดาน 7 
กลุมเปาหมาย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน 50 
คน  

ประชาชนไดรับ
การบริการดาน
สาธารณสุขท่ี
ครอบคลมุท่ัวถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการคดักรอง
โรคเบาหวานและความดัน 

-เพ่ือคัดกรองโรค
ความดันและ
เบาหวานเบ้ืองตน 
และสามารถรักษา
ไดทันทวงที 

ประชาชน
ตําบลเมืองใหม 
อายุ 40 ป 
ข้ึนไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ตําบลเมือง
ใหม จํานวน 
100 คน 
ไดรับการคัด
กรอง 

สุขภาพรางกาย
ของประชาชนดี
ข้ึน ปลอดจาก
โรคเบาหวาน 
ความดัน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการเสรมิสรางและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
และคนพิการ 

เพ่ือเปนการฟนฟู
สมรรถภาพคน
พิการ เพ่ือปองกัน
การเกิดความพิการ
ซ้ําซอน 

ผูสูงอายุ ผู
พิการ จํานวน 
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน 50 
คน 

สุขภาพรางกาย
ของประชาชนดี
ข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๑ 
 



4.3 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการรณรงคดาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือรณรงคให
ความรูความเขาใจ
ดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมแก
ชุมชน 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน   
30 คน 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 โครงการเมืองนาอยู เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศนและสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน  
30 คน 

ภูมิทัศนใน
ชุมชนดีข้ึน และ
สุขภาพรางกาย
ของประชาชนดี
ข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการควบคมุและ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของ
โรคตดิตอ 

9 หมูบาน 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน 9 
หมูบาน 
ปราศจากโรค
ไขเลือดออก 

ไมมโีรคระบาด
ในตําบล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

13 โครงการอุดหนุนชมรม 
ทูบีนัมเบอรวัน  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือสนับสนุน 
สงเสริม การจดั
กิจกรรมของชมรม 

9 หมูบาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 
จํานวน 
 100 คน 

สุขภาพของ
ประชาชนดีข้ึน 
ชมรมเขมแข็งมี
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือสืบสาน
โครงการตาม
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 

9 หมูบาน 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ดําเนินการ 3 
โครงการ ตอ 
1 หมูบาน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๒ 
 



4.3 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปฏิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ
อัครราชกุมารี  
(เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสตัวและข้ึน
ทะเบียนสตัว) 

เพ่ือใหประชาชน/
สุนัขในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

สํารวจและข้ึน
ทะเบียนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี โดย
ทําการสํารวจปละ 
2 ครั้ง  และเบิก
คาตอบแทนใหแก
ผูปฏิบัติงาน  
ตามจํานวนสุนัข
และแมวท่ีไดทํา
การสํารวจ ตัวละ
3 บาท ตอครั้ง 
(ปละ6บาท/ตัว)  

7,890 7,890 10,200 10,200 10,200 สุนัขใน
พ้ืนท่ีไดรับ
การสํารวจ
และข้ึน
ทะเบียนป
ละ 2 ครั้ง 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมปวยเปน
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

16 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ
อัครราชกุมารี  
(เงินอุดหนุนขับเคลื่อน
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชน/
สุนัขในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

คาใชจายในการ
ดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด เพ่ือ
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ตัวละ
30 บาท  

22,110 22,110 51,000 51,000 51,000 สุนัขไดรับ
การฉีด
วัคซีน
ปองกัน
โรคพิษ
สุนัขบา ป
ละ 1 ครั้ง        
 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมปวยเปน
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

17 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือเปนการพัฒนา
งานสาธารณสุข 
มูลฐาน 

1 ครั้ง 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 มีผูเขารวม
โครงการ 
ตามวัตถุ
ปรสงค 
 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๓ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

4.4 แผนงาน : สังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชวยเหลือ
สงเคราะหครอบครัวผูยากไร 
ยากจนและไรท่ีพ่ึง 

เพ่ือชวย
สงเคราะห
ครอบครัวผูยากไร 
ยากจนและไรท่ีพ่ึง 

คนยากไร ยากจน
และไรท่ีพ่ึงใน
ตําบลเมืองใหม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คนยากไร 
ยากจนและไรท่ี
พ่ึงในตําบลเมือง
ใหมมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูดอยโอกาส  
ผูยากไรมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 
คนพิการ และเด็กแรกคลอด  
ผูติดเช้ือเอดส 

เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับ
ผูสูงอายุ คนพิการ
และครอบครัวของ
เด็กเกิดใหม ผูตดิ
เช้ือเอดส 

ผูสูงอายุ คนพิการ
และเด็กแรกคลอด
ในตําบลเมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผู
ติดเช้ือเอดส 
และเด็กแรก
คลอด ไดรับการ
เยี่ยมเยือน และ
ดูแลท่ัวถึง 
 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 
เด็กแรกคลอดเกิด
ผูติดเช้ือเอดสมี
กําลังใจในการ
ดํารงชีวิต มี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพใหแก
ชมรมผูสูงอายุ  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ท่ีเสริมสรางการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุตาํบล
เมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการ มีการ
พัฒนาศักยภาพ
ท่ีดีข้ึน 

ผูสูงอายุมสีวนรวม
ในกิจกรรมของ
สังคม พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองและชมรม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๔ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
             4.5 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเขาใจ
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 
ประชาชนตําบล
เมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ
อบรมนําแนวคิด 
ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ผูเขาอบรมนํา
แนวคิดไปปรับใช
ในชีวิตประจําวัน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝกอบรม ฝกอาชีพ
และศึกษาดูงานใหกับ
ผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุม
อาชีพ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลท่ัวไป 

เพ่ือสงเสริมและ
ใหความรูในการ
จัดกิจกรรมการ
ฝกอบรม ฝก
อาชีพและศึกษาดู
งาน 

กลุมสตรี กลุม
อาชีพ เด็ก 
เยาวชน ท่ัวไป 
ตําบลเมืองใหม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการ
อบรมมีความรู 
ความเขาใจใน
การฝกอาชีพ 

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการ
ฝกอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือ
เด็กและเยาวชนและบุคคล
ท่ัวไป 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน
และสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
เด็กและเยาวชน 

เด็ก เยาวชน ท่ัวไป 
ตําบลเมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารับการ
อบรม นําความรู
ไปใชในการจัด
สวัสดิการเพ่ือ
เด็กและเยาวชน 

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือ
เด็กและเยาวชน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครดแูลผูสูงอายุท่ี
บานตําบลเมืองใหม 

เพ่ือใหอาสาสมคัร 
ดูแลผูสูงอาย ุ
สามารถดูแล
ผูสูงอายไุดอยาง
ตอเน่ือง 

อาสาสมัคร   
จํานวน 9 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครฯ
สามารถดูแล
ผูสูงอายไุด 

ผูสูงอายุมผีูดูแล
และมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๕ 
 



4.5 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการเสรมิสราง
กระบวนการเรียนรู 
ใหแกเด็กเยาวชน 

เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือและให
ความรูแกเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองใหม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการมี
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน  

เด็กและเยาวชนมี
ความรูในการ
ดําเนินชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการเผยแพร 
ประชาสมัพันธใหความรู 
งานดานตางๆและดาน
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนในทุกรูปแบบ 

เพ่ือประชาสัมพันธ 
ความรูสรางความ
เขาใจใหประชาชน 
เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนท้ังดาน
กฎหมายและดาน
อ่ืนๆอาทิ ดาน
สาธารณสุข 
การศึกษา 
เศรษฐกิจ ท่ีอยู
อาศัย ขนสง ฯ 

ผูนําชุมชน,
เจาหนาท่ีของรัฐ,
ประชาชนตําบล
เมืองใหม และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูนําชุมชน 
เจาหนาท่ีของรัฐ 
ประชาชน มี
ความรูความ
เขาใจดานสิทธิ
มนุษยชนเพ่ิมข้ึน 

ผูนําชุมชน,
เจาหนาท่ีของรัฐ,
ประชาชนตําบล
เมืองใหม และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง มี
ความรูความเขาใจ
ในสิทธิมนุษย  
มากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการสงเสริม คุมครอง 
กลุมเสี่ยง (ผูดอยโอกาส) ตอ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในสังคม 

เพ่ือสงเสริม และ
คุมครองสิทธิของ
กลุมเสี่ยง
(ผูดอยโอกาส) ให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน และอยูใน
สังคมอยางมี
ความสุข  

ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ผูสูงอายุ   
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน อยูในชุมชน
อยางมีความสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๖ 
 



4.5 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสงเสริม คุมครอง 
สิทธิของประชาชนเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนในทุกดาน 

เพ่ือสงเสริมและ
คุมครอง สิทธิของ
ประชาชนในดาน
ตางๆอาทิ ดาน
สาธารณสุข ศึกษา 
ท่ีอยูอาศัยฯ ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนในตําบล
เมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตําบล
เมืองใหม  

ประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการสงเสริมและพัฒนา 
รูปแบบการใหบริการข้ัน
พ้ืนฐานประชาชนในดาน
ตางๆอาทิ ดานสาธารณสุข 
ศึกษา ท่ีอยูอาศัยฯ 

เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การใหบริการ
ประชาชนในดาน
ตางๆ ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ผูสูงอายุ   
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน 
ประชาชนตําบล
เมืองใหมและพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูดอยโอกาสใน
ชุมชนผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน 
ประชาชนตําบล
เมืองใหมและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง 

ผูดอยโอกาสใน
ชุมชน ผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูติดเช้ือ
เอดส ในชุมชน 
ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน อยูในชุมชน
อยางมีความสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

10 โครงการสรางความเขาใจใน
ชุมชน รูรักสามัคคี ลดความ
ขัดแยง ในทุกรูปแบบ 

เพ่ือลดความ
ขัดแยง เพ่ิมความ
สามัคคีอัน
เน่ืองมาจาก
ผลกระทบจาก
การเมืองและ
ความขัดแยงดาน
อ่ืนๆ 

ประชาชนในตําบล
เมืองใหม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนตําบล
เมืองใหม  

ประชาชนมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน  
รูรักสามัคคี มีใจ
เปนนํ้าหน่ึงอัน
เดียวกัน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๗ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

4.6 แผนงาน :  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ
กีฬาหมูบาน หมูท่ี 1 - 9 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนไดเลน
กีฬาอยางตอเน่ือง 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณกีฬาท่ี
ไดมาตรฐาน  
จํานวน 9 
หมูบาน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
ท่ีสมบูรณ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาหรือกรีฑาในระดับ
ตาง ๆ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและ
สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนหางไกล 
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ในตําบลเมือง
ใหม จํานวน 9 
หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน 
ตําบลเมืองใหม 

นักกีฬามี
ศักยภาพในการ
เลนเพ่ิมมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการกอสรางสนาม
เด็กเลน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนมีการ
เลนกีฬาอยาง
ตอเน่ือง 

1  แหง 300,000 300,000 300,000 - - ไดสนามเด็กเลน
ท่ีมีมาตรฐาน 1 
แหง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

4 โครงการจดันิทรรศการ 
จัดบอรดเพ่ือใหความรู
หรือแสดงผลงานตาง ๆ 

เพ่ือเผยแพร
ความรู ผลงาน
ของประชาชน 
กลุมองคกร 
ปราชญชุมชน 

จัดนิทรรศการ
แสดงความรูท้ัง
ภายในและ
ภายนอกตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเชารวม
กิจกรรม 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

ผลงานของ
ประชาชน กลุม
องคกรไดรับ
การเผยแพร
อยางกวางขวาง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๘ 
 



4.6 แผนงาน :  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีของ 
ทองถ่ิน 

ประชาชน 
ตําบลเมืองใหม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการ ไดสืบ
สานประเพณี
ของทองถ่ิน 

ประเพณี
สงกรานตไดรบั
การสืบทอด 
วัฒนธรรมความ
เปนไทยตอไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการจดังานแหเทียน
ในเทศกาลเขาพรรษา 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชนตําบล
เมืองใหม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ  
ไดรวมกันทําบุญ
ในวันสําคัญ 

พระพุทธศาสนา
ไดรับการสบื
ทอดแนวทางใน
การดําเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการจดักิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนาและ
รัฐพิธี 

เพ่ือสืบสานงาน
ประเพณีทาง
ศาสนาและรัฐพิธี 

ทุกวันสําคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
โครงการรวมกัน 
สืบสานงาน
ประเพณีศาสนา
และรัฐพิธี 

เกิดความ
สามัคครีะหวาง
หมูคณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการจดังานประเพณ ี
ลอยกระทง  

เพ่ือสืบสานงาน
ประเพณีทาง
ศาสนาและรัฐพิธี 

ประชาชนตําบล
เมืองใหม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
โครงการ ไดสืบ
สานประเพณี
ของทองถ่ิน 

ประเพณีลอย
กระทงไดรับ
การสืบทอดให
คงอยู 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๙๙ 
 



4.6 แผนงาน :  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมดาน
กีฬา ดนตรี เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ือใหนักเรียนได
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

รร.สังกัด สพฐ. 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน มี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี
ของอําเภอ 
ราชสาสน และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ทองถ่ิน 

ทุกวันสําคัญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ทองถ่ิน  

วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ทองถ่ินคงอยู
สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๐ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5   พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสงัคมเปนสุข  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

4.7 แผนงาน : งบกลาง /สรา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือชวยเหลือให
ผูสูงอายสุามารถ
ดํารงชีวิตอยูใน 
สังคมได 

จายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ
ตําบลเมืองใหม  

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ผูสูงอายุท่ี
ลงทะเบียนไดรับ
เบ้ียยังชีพ  
ทุกคน  

ผูสูงอายุมรีายได
ในการดํารงชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพคนพิการ 

เพ่ือชวยเหลือให
คนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมได 

จายเบ้ียยังชีพ
ใหกับผูพิการ 
ตําบลเมืองใหม 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูพิการท่ีลง 
ทะเบียนไดรับ
เบ้ียผูพิการ 
ทุกคน  

ผูพิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือชวยเหลือให
ผูปวยเอดส
สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมได 

จายเบ้ียยังชีพ
ใหกับผูปวย
เอดส  ตําบล
เมืองใหม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูปวยเอดสท่ีลง 
ทะเบียนไดรับ
เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส ทุกคน 

ผูปวยโรคเอดส 
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลก 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรปลอดภัย 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว และการขนสง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสงและเทคโนโลยี 

5.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําสื่อ
ประชาสมัพันธสินคา 
OTOP ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือประชาสมัพันธ
สินคา OTOP ของ
ตําบลเมืองใหม 

จัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ
สินคา OTOP 
เชน ปาย  
แผนพับ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสื่อประชาสัมพันธ
สินคา OTOP  

สินคา OTOP ของ
ตําบลเมืองใหม 
เปนท่ีรูจักมากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๒ 
 



 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลก 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรปลอดภัย 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว และการขนสง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสงและเทคโนโลยี 

5.2 แผนงาน : การเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกัน
และกําจดัโรคระบาด 
ในสัตว 

ปองกันการแพร
ระบาดโรคจากสัตว
สูคนและสตัวสูสัตว 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการรณรงค
ปองกันและกําจัด
โรคระบาดในสัตว 
จํานวน 9 หมูบาน 

ประชาชนมีความรู
ในการปองกันโรค
ระบาดในสัตว 
และชุมชนปลอด
จากโรคระบาด 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะการประกอบ
อาชีพ ลดตนทุน  
เพ่ิมผลผลิตใหกับเกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การประกอบอาชีพ
กับกลุมอาชีพ 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ 
มีทักษะเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความรู
เพ่ิมข้ึนในการ
ประกอบอาชีพ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือใหศูนยฯ มี
งบประมาณในการ
ดําเนินงานกิจกรรม
ตามอํานาจหนาท่ีได 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการสงเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษและผัก
ระบบไฮโรโปรนิคในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
โดยการใช
นวัตกรรมธรรมชาติ
ปลอดจากสารพิษ 

9 หมูบาน 100,000 - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขารวม
โครงการ มีความรู
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพท่ี
มั่นคง มีรายได
เพ่ิมข้ึน 
สุขอนามัยท่ีดีข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๓ 
 



5.2 แผนงาน : การเกษตร (ตอ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝกอาชีพระยะสั้น เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

9 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝกอบรมแปรรูป
ผลิตภณัฑและผลผลิต
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับประชาชน 

9 หมูบาน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 9 
หมูบาน มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน  

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการจางงานเรงดวน
และพัฒนาทักษะฝมือ 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

9 หมูบาน 30,000 - - - - ผูเขารวมโครงการ 
มีทักษะเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
ท่ีมั่นคง มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการสงเสริมการทํา
ผลิตภณัฑภายในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมการทํา
ผลิตภณัฑภายใน
ครัวเรือนใชเอง 
สามารถลดรายจาย
ในครัวเรือน 

9 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน สามารถ
ทําผลิตภัณฑภายใน
ครัวเรือนใชเองได 

ประชาชนสามารถ
ทําผลิตภัณฑใชใน
ครัวเรือน และลด
ภาระคาใชจาย  

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
ดานเกษตรกร เพ่ือลด
รายจาย เพ่ิมรายไดแก
เกษตร 

เพ่ือสงเสริมให
เกษตรกรมีความรู
ในการทําการเกษตร
ท่ีหลากหลาย 
สามารถเพ่ิมรายได 
โดยการลดภาระ
คาใชจายได 

จํานวน 1 กลุม 50,000 50,000 - - - ผูเขารวมโครงการ 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนนํา
ความรูมาปรับใช
ในพ้ืนท่ี สามารถ
ลดรายจาย เพ่ิม
รายได 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสังคมเปนสุข 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
รวมหนวยบริการจังหวัด
เคลื่อนท่ี “จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บําบัดทุกข 
บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม 
ใหประชาชน” 

เพ่ือสรางความสัมพันธ 
อันดีกับประชาชน 
และการเผยแพร
การบริหารงานดาน
ตางๆ 

1  ครั้ง - 200,000 - - 200,000 ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 
50 คน 

ประชาชนม ี
ทัศนคติท่ีดีตอ
หนวยงาน 
ราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน และสํารวจความ
คิดเห็นจากประชาชน
ระดับหมูบาน และระดับ
ตําบลในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- เพ่ือสรางความ
เขาใจในการ
บริหารงานของ 
อบต. 
- เพ่ือรับทราบ
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชน 

ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตําบล
เมืองใหม  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ ตาม
สัดสวนประชาคม 

มีแผนพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับการ
พัฒนา ในทองถ่ิน
และการมีสวนรวม
ของประชาชนใน
ตําบล เพ่ือสะทอน
ปญหาและความ
ตองการ 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสํารวจขอมลู
พ้ืนฐานตําบล 

เพ่ือใหไดขอมูลใน
การวางแผนพัฒนา 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีโครงการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานตําบล 
จํานวน 1 โครงการ 

การวางแผน 
พัฒนาเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๕ 
 



6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนให
เกิดประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนชุมชน จํานวน 
9 หมูบาน 

บูรณาการแผน
ชุมชนสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ
ในการปกครอง 

ปละ 2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท้ัง 9 
หมูบาน   

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจในการ
ปกครองเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
มีความรู ความ
เขาใจในการ
ปกครอง 

ปละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 - - - นักเรียน ในพ้ืนท่ี
ตําบลเมืองใหม  

นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ
การเมืองการ
ปกครองเพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการจดัการเลือกตั้ง
ท่ัวไป/ซอมนายก อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ใหไดผูบริหารและ
สมาชิกสภาเขามา
บริหารงานสภาฯ 

ครบวาระการ
ดํารงตําแหนง
หรือตองเลือกตั้ง
แทนตําแหนงท่ี
วาง 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผูบริหารและสมาชิก
สภาฯ  

มีฝายบริหารครบ
ทุกตําแหนง 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสว./สส. 

เพ่ือสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการการ
เลือกตั้ง 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เลือกตั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือใหไดมาซึ่ง 
สว./สส. 

การเลือกตั้ง 
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๖ 
 



6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดัทําระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีใหมี
ประสิทธิมากยิ่งข้ึน 

1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบต. สามารถ
จัดเก็บภาษีถูกตอง 
ครบถวน 

อบต.สามารถ 
จัดเก็บรายได 
ไดเพ่ิมข้ึนและมี
ประสิทธิภาพดาน
การจัดเก็บภาษี 

กองคลัง 

10 โครงการจดัทําคูมือการ
เสียภาษี 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เสียภาษี 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไดคูมือการเสียภาษี  อบต.สามารถ
จัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

11 โครงการออกหนวยจดัเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เสียภาษี 

9 หมูบาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อบต. สามารถ
จัดเก็บภาษีถูกตอง 
ครบถวน 

อบต.สามารถ
จัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

12 โครงการติดตั้งปาย
ประชาสมัพันธการเสีย
ภาษีประจาํป 

เพ่ือใหประชาชน
ทราบกําหนดการ
เสียภาษี 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต. สามารถ
จัดเก็บภาษีถูกตอง 
ครบถวน 

อบต.สามารถ
จัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

13 โครงการสงบุคลากรเขารบั
การฝกอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

อยางนอยคนละ 
1 หลักสูตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมอบรม
อยางนอยคนละ 1 
หลักสตูร  

การปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบริการแก
ประชาชนเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกสวน
ราชการ 

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม
วัสดุครภุัณฑ 

ปรับปรุงซอมแซม
วัสดุครภุัณฑท่ีชํารุด
ใหใชงานได
ตามปกต ิ

- เครื่อง
คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ 
โตะ  เกาอ้ี  แอร  
วัสดุตาง ๆ ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือใหบริการ
ประชาชนเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานเพ่ือ 
ใหบริการ
ประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกสวน
ราชการ 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๗ 
 



6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการถมดินบรเิวณ 
อาคารอเนกประสงค อบต.
เมืองใหม 

เพ่ือรองรับภารกิจ
ถายโอน 

ขนาด 850  
ตร.ม.  
สูง 1.80 ม. 

730,000 - - - - เพ่ือใหบริการ
ประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ  

มีสถานท่ีเพียงพอ
สําหรับใหบริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการกอสรางรั้วอาคาร
อเนกประสงค อบต.  
เมืองใหม 

เพ่ือจัดพ้ืนท่ีและวาง
ผังใหถูกตอง 

ยาว 278 เมตร - 1,400,000 - - - ความปลอดภัยตอ
สถานท่ีราชการ  

ทําใหสถานท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย 

สํานักงาน
ปลัด 

17 โครงการจัดทําปายประกาศ 
ปายประชาสมัพันธ ขอมูล
ขาวสารหรือกิจกรรมของ 
อบต. เชน แผนพับ ใบปลิว 
โปสเตอร เอกสารสรุปผล
การดําเนินงานของ อบต. 

เพ่ือประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารของ 
อบต.เมืองใหม  

ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสาร 
อบต.เมืองใหม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร  

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารของ 
อบต. เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

18 โครงการจดัซื้อเรือ
พลาสติก 

เพ่ือเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนแกผู
ประสบสาธารณภัย 
 

ตําบลเมืองใหม 100,000 100,000 100,000 100,000 - มีเรือพลาสติก 
จํานวน 15 ลํา  

ผูไดรับความ
เดือดรอนมี
ทัศนคติท่ีดีตอ
หนวยงานภาครัฐ 

สํานักงาน
ปลัด 

19 โครงการกอสรางปาย
ประชาสมัพันธ (เหล็ก) 
 

เพ่ือประชาสมัพันธ
ขาวสาร กิจกรรม 
งานตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

1 ปาย  
ขนาด 2.40 
เมตร x 4.80 
เมตร สูง 4.40 
เมตร 

180,000 - - - - ปายเหล็กติดตั้ง
หนาท่ีทําการ อบต.
เมืองใหม จํานวน 1 
ปาย 

ประชาชนสามารถ
รับรูขอมลูขาวสาร 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๘ 
 



6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใหแกบุคลากร
ขององคการบริหารสวน
ตําบล และผูนําชุมชน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องคกร 

จัดฝกอบรม ให
ความรู และ
การศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใหแก
ฝายบรหิารสมาชิก
สภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
ลูกจางอบต. ผูนํา
ชุมชน ผูนําทองท่ี
เชน อบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
บทบาท อํานาจ
หนาท่ี ความรูดาน
กฎหมายดานการ
จัดทําแผนพัฒนา
ดานการใชจาย
งบประมาณดานการ
จัดการขยะดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของฯลฯ 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 อบรมอยางนอย 
ปละ1 ครั้ง และผู
เขาอบรม รอยละ 
90 มีความรู และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต.  
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
จาง และลูกจาง 
ผูนําชุมชน ผูนํา
ทองท่ี สามารถนํา
ความรูมาพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๐๙ 
 



6.1 แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการคาเลีย้งรับรองใน
การประชุมสภา อบต. 
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมายฯ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องคกร 

อบต.เมืองใหม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผูเขารวมประชุม 
ท่ีไดรับการเลี้ยง
รับรอง  

การบริหารงานใน
องคกรมี
ประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับ
อยางมีมาตรฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

22 โครงการคาเลีย้งรับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องคกรและ
มาตรฐานในการ
บริการบุคคล 

อบต.เมืองใหม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผูเขารวมโครงการ 
ประมาณ 20 คน 

การบริหารงานใน
องคกรมี
ประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับ
อยางมีมาตรฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

23 โครงการจางท่ีปรึกษาซึ่งไม
เก่ียวกับครุภณัฑหรือ
สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภณัฑหรือสิ่งกอสราง 

เพ่ือจางองคกร
หรือสถาบันเพ่ือ
สํารวจความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการจาก
องคการบริหาร
สวนตําบล 

อบต.เมืองใหม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสถาบันสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ จํานวน 
1 แหง 

การบริหารงานใน
องคกรมี
ประสิทธิภาพและ
ไดรับการยอมรับ
อยางมีมาตรฐาน 

สํานักงาน
ปลัด 

24 โครงการจดักิจกรรมหรือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี
พบปะประชาชน  

เพ่ือออกหนวย
ใหบริการแก
ประชาชนในตําบล
เมืองใหมในการ
บริการดานตางๆ 

ตําบลเมืองใหม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีใช
บริการเคลื่อนท่ี 
จํานวน 50 คน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการรับบริการ
ดานตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๐ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสังคมเปนสุข 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

6.2 แผนงาน :  สรางความเขมแข็งของชมุชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและ
บริการ Internet ตําบล
เพ่ือประชาชน 

1. เพ่ือใหปรับปรุง
ใหไดมาตรฐาน
ยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือให
ประชาชนรับรู
ขาวสารไดรวดเร็ว 
กวางขวางยิ่งข้ึน 
 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบล
เมืองใหม  
ไดรับรูขาวสาร 

ประชาชนรับรู
ขาวสารไดรวดเร็ว 
กวางขวางและ
ทันสมัย ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๑ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูสังคมเปนสุข 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

6.3 แผนงาน :  งบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเงินสบทบกองทุน
เงินทดแทนประจําป 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานใน
องคกร 
 

เงินสบทบกองทุน
เงินทดแทนประจําป 
สําหรับพนักงานจาง 
อบต. ในอัตรา 
รอยละ 0.20 ตอป 
 

- 6,000 6,000 6,000 6,000 จายปละ 1 ครั้ง พนักงานจาง 
ลูกจาง มีความ
คุมครองตาม 
พรบ.เงินทดแทน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2561 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

เพ่ือสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

สํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

150,000 200,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน  
 

พนักงานสวน
ตําบล มีขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ 
พนักงานจาง 

เพ่ือสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ 
พนักงานจาง 

สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เพ่ือสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจาง  

พนักงานจาง  มี
ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรบั AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี (โอเวอร
เลย) สายทาง ฉช.ถ.89-002
ถนนสายทุงรวงทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี
(โอเวอรเลย) สายทาง 
ฉช.ถ.89-002 ถนน
สายทุงรวงทอง 
ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 3,560 เมตร 
 

- - - 12,816,000 - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 
รอยละของ
ผูใชบริการถนน 
ไมต่ํากวา 90% 

ผูใชเสนทาง
สัญจร
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
ประสาน 

อบจ. 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟสทติกคอนกรตีสายคลอง
ชลประทาน ซ.2 (ถ.304-ถ.
ฤทธ์ิประศาสน) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟสท
ติกคอนกรีตสายคลอง
ชลประทาน ซ.2 (ถ.
304-ถ.ฤทธ์ิ
ประศาสน) 

- - 18,000,000 - - อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทอง
ถนนเปน 0 
รอยละของ
ผูใชบริการถนน 
ไมต่ํากวา 90% 
 

ผูใชเสนทาง
สัญจร
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
ประสาน 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๓ 
 



1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานไผกลึง –  
วัดไผขวาง  
ตําบลเมืองใหม 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐาน 

ผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,940 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

5,044,600 5,044,600 5,044,600 5,044,600 5,044,600 อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
เปน 0 

ผูใชเสนทาง
สัญจร
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
ประสาน 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 
สายเลียบคลองไผสอ
ฝงเหนือ หมูท่ี 2 ,  
หมูท่ี 9 

เพ่ือปรับปรุงผิว
จราจรใหได
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

ผิวจราจร 
กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,558 
เมตร  

- - 10,000,000 - - อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน
เปน 0 

ผูใชเสนทาง
สัญจร
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 
ประสาน 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

รวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4  โครงการ 5,044,600 5,044,600 33,044,600 17,860,600 5,044,600    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๔ 
 



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรบั AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1.2 แผนงาน : การเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดสระเก็บนํ้าดอน
ใหญขุดตามสภาพพ้ืนท่ี พรอม
อาคารบังคับนํ้าเขา และ
กอสรางถนนเลยีบสระเก็บนํ้า 
หมูท่ี 1 ตําบลเมืองใหม 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 

ขุดสระลึก 6 เมตร 
อาคารบังคับนํ้าเขา – 
ออก จํานวน 2 จุด 
ถนนกวาง 6 เมตร     
ระยะทาง 561 เมตร 

- - 5,000,000 - - ไดคลองท่ีมีความ
ลึกข้ึน จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง 

กองชาง 
ประสาน 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

2 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า
ไฟฟาพรอมดาดคอนกรีต 
ระยะ 100 เมตร และประตู
บังคับนํ้าพรอมขยายเขตไฟฟา
และตดิตั้งหมอแปลงไฟฟา 
หมูท่ี 1  ตําบลเมืองใหม 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 

ไดสถานีสูบนํ้าไฟฟา
พรอมคลองดาด
คอนกรีตและประตู
บังคับนํ้าพรอมขยาย
เขตไฟฟาและตดิตั้ง
หมอแปลงไฟฟา 
จํานวน 1 แหง 

- - 6,900,000 - - ไดสถานีสูบนํ้า
ไฟฟา จํานวน 1 
แหง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอท่ัวถึง 

กองชาง 
ประสาน 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 
 

รวม แผนงานการเกษตร  2  โครงการ - - 11,900,000 - -    

 
 

แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๑๕ 
 



บัญชีครภุัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  
 

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล  
- มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core)    
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิดDDR4 ขนาดไมนอยกวา 8 
GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู .ขนาด
ความจุไมนอยกวา 120 GB  
- มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 12 
น้ิว ราคา 22,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 

- 22,000 - - - สํานักงานปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑๖ 
 



1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว)  
- มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core)  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4  
- มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มี
หนวยจัดเก็บขอมลู ชนิดSATA 
ขนาดความจไุมนอยกวา 120 
GB    ราคา 22,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 

- 22,000 - - - สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑๗ 
 



1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว)  
- มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core)  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4  
- มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มี
หนวยจัดเก็บขอมลู ชนิดSATA 
ขนาดความจไุมนอยกวา 120 
GB    ราคา 22,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 

- 22,000 - - - กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑๘ 
 



1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว)  
- มีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core)  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4  
- มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มี
หนวยจัดเก็บขอมลู ชนิดSATA 
ขนาดความจไุมนอยกวา 120 
GB     
ราคา 22,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 

- - 22,000 - - กองคลัง 

  
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑๙ 
 



1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  ขาวดํา 
- ความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 600x600 dpi          
- มีความเร็วในการพิมพรางไม
นอยกวา 18 หนาตอนาที  
- มีหนวยความจํา (Memory) 
ขนาดไมนอยกวา  8 MB      
- มีชองเช่ือมตอ(Interface)แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
1 ชอง ราคา 2,600 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 

- - 2,600 - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๐ 
 



1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  ขาวดํา 
- ความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 600x600 dpi          
- มีความเร็วในการพิมพรางไม
นอยกวา 18 หนาตอนาที  
- มีหนวยความจํา (Memory) 
ขนาดไมนอยกวา  8 MB      
- มีชองเช่ือมตอ(Interface)แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
1 ชอง ราคา 2,600 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง 
คุณสมบัติตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2562 
 
 

- 5,200 - - - กองสาธารณสุขฯ 

รวม ครภุัณฑคอมพิวเตอร  6 รายการ - 71,200 24,600 - -  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๑ 
 



2. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 
แบบ SMART TV ระดบัความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080  
พิกเซล ขนาด 48 น้ิว 
แสดลภาพดวยหลอดภาพแบบ LED 
Backlight สามารถเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตได ชองตอ HDMI ไม
นอยกวา 2 ชอง ชองตอ USB ไม
นอยกวา 1 ชอง มีตัวรับสญัญาณ
ดิจิตอล 
ราคา  18,700 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง  
 
 
 

- - 37,400 - - กองการศึกษาฯ 

รวม ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  1  รายการ - - 37,400 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๒ 
 



3. ครุภัณฑสํานักงาน 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสาํหรับผูบริหาร 
เบาะเกาอ้ีทําจากฟองนํ้าฉีดข้ึน
รูปหุมดวยหนังเทียม ปรบั
ระดับสูง-ต่าํ ดวยแกนโชคไฮโดรลคิ 
ท่ีทาวแขนเปนเหล็กชุปโครเมีย่ม 
ขาเกาอ้ี 5 แฉก ทําดวยเหล็กชุป
โครเมี่ยมพรอมลอเลื่อน  
ราคา 9,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว  

- 9,000 - - - สํานักงานปลัด 

2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสาํหรับผูบริหาร 
เบาะเกาอ้ีทําจากฟองนํ้าฉีดข้ึน
รูปหุมดวยหนังเทียม ปรบั
ระดับสูง-ต่าํ ดวยแกนโชคไฮโดรลคิ 
ท่ีทาวแขนเปนเหล็กชุปโครเมีย่ม 
ขาเกาอ้ี 5 แฉก ทําดวยเหล็กชุป
โครเมี่ยมพรอมลอเลื่อน  
ราคา 9,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว  

- 9,000 - - - กองชาง 

3 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสาํหรับเจาหนาท่ี 
เบาะชนิดบุนวม 
ปรับระดับสูง-ต่ํา ได 
ขาเหลก็ มีท่ีทาวแขน  
ราคา 4,500 บาท 
จํานวน 1 ตัว  
 

- 4,500 - - - สํานักงานปลัด 

 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๓ 
 



3. ครุภัณฑสํานักงาน (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี  
เบาะชนิดบุนวม 
ปรับระดับสูง-ต่ํา ได 
ขาเหลก็ มีท่ีทาวแขน  
ราคา 4,500 บาท 
จํานวน 1 ตัว  

- 4,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 

5 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะสําหรับเจาหนาท่ี  
โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต หนาโตะ 
PVC มี 7 ลิ้นชัก พรอมกระจกปู
หนาโตะ มีท่ีพักเทา  
ราคา 8,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว 

- 8,000 - - - สํานักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต หรือประมาณกวาง  
118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 
ซม. ดานในมีช้ันปรับระดับได 
ราคา 4,500 บาท 
จํานวน 2 ตู 

- 9,000 - - - สํานักงานปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต หรือประมาณกวาง  
118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 
ซม. ดานในมีช้ันปรับระดับได 
ราคา 4,500 บาท 
จํานวน 2 ตู 

- 9,000 - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๔ 
 



3. ครุภัณฑสํานักงาน (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต หรือประมาณกวาง  
118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 
ซม. ดานในมีช้ันปรับระดับได 
ราคา 4,500 บาท จํานวน 2 ตู 

- 9,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

9 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนปรับระดับ 3 ช้ิน 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคา 5,500 บาท จํานวน 3 ตู 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ธันวาคม 2561 

- 16,500 - - - กองคลัง 

10 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนปรับระดับ 3 ช้ิน 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคา 5,500 บาท จํานวน 1 ตู 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ธันวาคม 2561 

- 5,500 - - - กองสาธารณสุขฯ 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดติดผนัง พรอมตดิตั้ง 
ขนาด 15,000 บีทียู  
ราคา 20,000 บาท 
จํานวน 4 เครื่อง 
 

- 80,000 80,000 - - กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๕ 
 



3. ครุภัณฑสํานักงาน (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน พัดลมแบบโคจรตดิผนัง 
ขนาด 16 น้ิว (400 มม.)     
จํานวน 8 ตัว 

- 8,800 8,800 - - กองการศึกษาฯ 

13 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน พัดลมชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 16 น้ิว
(400 มม.)  
จํานวน 3 ตัว  

- 4,200 4,200 - - กองการศึกษาฯ 

14 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน โตะเกาอ้ีสําหรับเด็กเล็ก  
(โตะ 8 ตัว เกาอ้ี 56 ตัว)  
 

- 42,000 42,000 - - กองการศึกษาฯ 

15 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อโตะสําหรับเจาหนาท่ี  
โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต หนาโตะ 
PVC มี 7 ลิ้นชัก พรอมกระจกปู
หนาโตะ มีท่ีพักเทา  
ราคา 8,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว 
 

- - 8,000 - - กองคลัง 

16 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสาํหรับเจาหนาท่ี 
เบาะชนิดบุนวม 
ปรับระดับสูง-ต่ํา ได 
ขาเหลก็ มีท่ีทาวแขน  
ราคา 3,000 บาท 
จํานวน 3 ตัว  
 

- - 9,000 - - กองคลัง 

รวม ครุภัณฑสํานักงาน    16      รายการ - 219,000 152,000 - -  

 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๖ 
 



4. ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

ตูเย็นขนาด 7 คิวปกฟุต 
เปนรุนท่ีไดรับฉลากประสิทธิภาพ
เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย 
ราคา 9,400 บาท  จํานวน 1 ตู 
 

- 9,400 9,400 - - กองการศึกษาฯ 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

เครื่องซักผาแบบถังเดี่ยว ขนาด 15 
กิโลกรัม  เปนเครื่องแบบถังเดีย่วเปด
ฝาบน มีระบบปนแหงหรือหมาด   
ราคา 18,000 บาท  
จํานวน 1 เครื่อง   
 

- 18,000 18,000 - - กองการศึกษาฯ 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

เตาแกซ มไีมนอยกวา 3 หัว  
มีเตาอบในตัว  
ราคา 9,900 บาท  จํานวน 1 เตา  
 

- 9,900 9,900 - - กองการศึกษาฯ 

4 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

โตะอาหารไมระแนง มาน่ังยาว 2 ตัว  
ขนาดโตะ 60 x 120 x 55 ซม. 
ขนาดมาน่ัง 30 x 120 x 35 
ซม. จํานวน  6 ชุด  ชุดละ 
4,000 บาท  เปนเงิน 24,000 
บาท   

- 24,000 24,000 - - กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๗ 
 



4. ครุภัณฑงานบานงานครัว (ตอ) 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

อางลางจานสแตนเลส ชนิดมีขาตัง้
2 หลุม มีท่ีพักจาน พรอมตดิตั้ง 
ขนาดอางลางจาน  
1,200 x 500 x  800 มม. 
ขนาดหลุมลางจาน  
340 x 400 มม.  
ความลึกหลุมลางจาน 185 มม. 

- - 5,000 - - กองการศึกษาฯ 

6 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

เครื่องกรองนํ้าแร 5 ข้ันตอน  
ไสกรองเซรามคิ แบบมาตรฐาน 
ขนาดละเอียด 0.3 ไมครอน ไส
กรองนํ้าแรในกระบอกแคปซลู
ขนาด 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง  

- - 2,000 - - กองการศึกษาฯ 

7 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

ตูกับขาวอลูมิเนียม  
ขนาดยาว 120 ซม. ลึก 45 ซม. 
สูง 175 ซม. จํานวน 1 ตู 

- - 5,000 - - กองการศึกษาฯ 

8 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน 
งานครัว 

ถังขยะพลาสติกติดลอ 
ผลิตจากเน้ือพลาสติก 
แบบบานสวิง 1 ชองท้ิง  
ขนาด 240 ลิตร 
 

- - 100,000 100,000 - กองสาธารณสุขฯ 

รวม ครุภัณฑงานบานงานครัว     8    รายการ - 61,300 112,000 100,000 -  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๘ 
 



5. ครุภัณฑการเกษตร 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องพนเคมีชนิดพนฝอย
ละอองละเอียด  
- เปนเครื่องพนเคมีชนิดพน
ละอองขนาดเล็ก ULV  
- ฝอยละอองนํ้ายาท่ีผลิตไดตอง
มีคาของเม็ดนํ้ายาไมเกิน 25 
ไมครอน  
- ทํางานดวยเครื่องยนตเบนซิน 
2 จังหวะ ระบายความรอนดวย
อากาศ กําลังเครื่องยนตไมต่ํา
กวา 2 แรงมา  
- ระบบสตารทเปนแบบมือดึง 
มีลานมวนกลับ 
- เครื่องคอมเพรสเซอรเปนแบบ
โรตารี่  
ราคา  98,000 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง 
 

- 98,000 98,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

2 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร จัดซื้อมอเตอรไฟฟา  
ขนาดทอดูด 10 น้ิว 
ราคา 450,000 บาท 
จํานวน 1 ตัว 

- - 450,000 - - สํานักงานปลัด 

รวม ครุภัณฑการเกษตร  2  รายการ - 98,000 548,000 - -  

 
 
 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒๙ 
 



6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา 6,000 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
แบบอัดทาย 
 
 

- - 2,400,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

รวม ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1  รายการ - - 2,400,000 - -  

 
7. ครุภัณฑอ่ืน 

ท่ี แผนงาน หมวด 

 
ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เครื่องเลนสนาม เชน 
1. บอบอล 
2. บานแฝดคุณหนู 
3. สไลเดอรชิงชาคู 
4. เครื่องเลนสนามชุดใหญ 
ฯลฯ 
 
 
 

- - 200,000 - - กองการศึกษาฯ 

รวม ครุภัณฑอ่ืน  1  รายการ - - 200,000 - -  

 

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๓๐ 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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   การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
และตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ิน และ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ใหเกิดความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น ประกอบดวย  
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  

สวนท่ี 4 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้   
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น ประกอบดวย  
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12   5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0   5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ  5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ี 
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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. 

 

 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง  
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนด
ข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
ขอ ๑2 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมใชการสํารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองใหม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
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๔.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 

นอกจากกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดําเนินการ
เพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหา ความตองการจากระดับชุมชน/หมูบานแลว ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมีแนวโนมท่ีจะมากระทบตอ
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางและปจจัยภายนอก ทําให
ตองวางแผนการดําเนินงานท่ีตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย นั่นคือ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน 
อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิด
ท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean รวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนี้ทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
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3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวา
จะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปาย
จราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความ
แตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรู
กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขา
มาทํางานในไทยมากข้ึน 

 

นอกจากนี้ ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส 
ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและ
การทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว เปนตน 

 

องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตอง
มีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึง
ประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
 

            
รูปภาพแสดง ความสัมพันธของปจจัยท่ีจะทําใหองคกรพัฒนา เติบโต อยูรอด 
 

 

องคการ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology
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จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ี
กลาวมาแลว เพ่ือใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ 

ไดแก การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกได
เปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ี
จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณ
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกใหเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมือง
ทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมี
ผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของ
คนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพ
และบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยาง
แทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของ

ปญหาอ่ืนๆท่ีกระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชน
เรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนท่ี
พ่ึงแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะ
สงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต

ละพ้ืนท่ีก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ี
ประชาชนขาดความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนด
นโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กอใหเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนท่ี
จะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคม
ทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศ
ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และ
ไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ี
รุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซต
องคกร เปนตน ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆ ผานชองทาง การ
สารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการ ของกรม
สงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
 

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