
1 
 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ฯลฯ  

 1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่ 5.732 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,603 ไร่ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอมหาราช ประมาณ 5 กิโลเมตร    
 1.2  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าตอ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลหันสงัข์ อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหัวไผ ่ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลสายทอง อ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง 
 1.3  เขตการปกครอง 
  ต าบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ 5.732 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,603 ไร่  โดยแบ่งเป็นหมูบ่้าน 4 หมู่บ้าน 
  หมู่ที ่ 1 บ้านใหม ่ จ านวนครัวเรือน    97    ครัวเรือน  
  หมู่ที ่ 2 บ้านใหม ่ จ านวนครัวเรือน  138    ครัวเรือน  
  หมู่ที ่ 3 บ้านใหม ่ จ านวนครัวเรือน  199    ครัวเรือน  
  หมู่ที ่ 4 บ้านใหม ่ จ านวนครัวเรือน  244    ครัวเรือน  
     รวมเป็นจ านวน   678    ครัวเรือน 
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แผนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

   

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  

 
 

โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
                                          ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตร ี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตร ี

 
 

รองนายก อบต. 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 
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โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ 

(จ านวน 6 คน) 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม ่

-งานบริหารทั่วไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานกฎหมายและคดี 

-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-งานก่อสร้าง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานผังเมือง 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
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ข้อมูลของพนกังานองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
                (1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากรที่เป็นข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลมี จ านวน  30  คน ต าแหน่งว่าง  5  ต าแหน่ง 

ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  21 คน ว่าง 3 ต าแหน่ง 
 -พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    8  คน 
 -พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน   7 คน 
 -พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน    6 คน  
ต าแหน่งในส่วนการคลัง จ านวน  6  คน ว่าง  2  ต าแหน่ง 
 -พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    2  คน 
 -ลูกจ้างประจ า     จ านวน   - คน 
 -พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน   4 คน 
ต าแหน่งในส่วนการโยธา จ านวน  3  คน 
 -พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    2  คน 
 -พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน    1 คน  
 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา     จ านวน   1 คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จ านวน 10 คน 
ปริญญาตร ี     จ านวน 10 คน 
สูงกว่าปริญญาตร ี    จ านวน   4 คน 

 ข้อมูลฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

1. นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน ์ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
2. น.ส.ประทุมทิพย์  จ านงค์หมู ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายสฤษดิ์  เอกยะติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายรณเมศวร์         พุฒินันทชัยกุล    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
1. น.ส.ธนภรณ์  ผลยาม  ประธานสภา/สมาชิกหมู่  2 
2. นายสุชาติ  ลาภร้าย  รองประธานสภา/สมาชิกหมู่  4 
3. นางพิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ ปลัด อบต./เลขานุการสภา ฯ 
4. นายสมหมาย เฉลิมถ้อย สมาชิกหมู่  1 
5. นายวิรัตน์  เข้มแข็ง  สมาชิกหมู่  1   
6. นายอดิศักดิ ์  สุขพันธ์  สมาชิกหมู่  3 
7. นายธนภัทร  อภิวัน  สมาชิกหมู่  3 
8. นายเผด็จ  ทรงอยู ่  สมาชิกหมู่  4 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  3  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

1.  ส านักงานปลัด 
(1) ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
(2) รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(3) หัวหน้าส านักปลัด 
(4) นิติกร 
(5) นักพัฒนาชุมชน 
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
   

-  พนักงานจ้างตามภารกจิ  
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
(3) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(4) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
(5) พนักงานขับรถยนต์  

-  พนักงานจ้างทั่วไป  
 (1)  คนงานทั่วไป   

2.  กองคลัง 
 
  

-  พนักงานจ้างตามภารกจิ   
   (1)  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ   
- พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1)  คนงานทั่วไป 

3. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้างตามภารกจิ   
   (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (2)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  คนงานทั่วไป   

 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก         
2  กอง ทั้งหมด  3  ส่วนราชการ  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

(1.)  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจดัท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับ

การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  การ บริหารงานบุคคลของ อบต . ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  13  งาน  คือ 
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1.1  งานบริหารท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบรหิารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพฒันา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลงั 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝูาการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษา
การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่า
สัตว์  จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.6  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมลูฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.7  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิง่ปฏิกลู 
  -  งานก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.8  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร ่
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.9  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝูาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส ์
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   1.10  งานบริการสาธารณสขุ 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนงานเกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสง
เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนา
แนน และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงาน
ประเพณีทองถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ  ดังนี ้

1.11  งานสังคมสงเคราะห์       
-  งานสังคมสงเคราะห ์
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส 
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.12  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

  1.13  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตร ี

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

                 แผนงานเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต ารา
เรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
การศึกษาเพื่อน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจั ด
การศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  
คือ 
  1.14  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบรหิารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.15  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.16  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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(2) กองคลัง 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจดัท าบญัชีและทะเบยีนรับ-รายเงนิทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้ 
ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวัน
การรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินของอบต.    ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงิน
ยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน 
คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบญัชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบกิจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได ้
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได้ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสด ุ
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(3.)  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพื่อ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ 
ก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
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3.1  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบรูณะถนน 

  -  งานก่อสร้างและบรูณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมลูและแผนทีเ่ส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารงุรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป ์
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมลูและหลักเกณฑ ์
  -  งานออกแบบ 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที ่

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนที ่
  -  งานวางผังพฒันาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรปูที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

บทบาท/การมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมอืงและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   
เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลบ้านใหม่  โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส าคัญจ านวน 
3 สาย ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว และดินตะกอนแม่น้ า เหมาะสมกับการเกษตรกรรม มีถนนสายหลัก (สาย
เอเชีย) ว่ิงผ่านกลางพื้นที่ตลอดต าบลบ้านใหม่ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลบ้านใหม่ มอีากาศร้อนช้ืน มมีรสุมพาดผ่าน ท าให้เกิดพายุในบางช่วง
ของฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน โดยสรุปได้ดังนี ้

 ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็น
ระยะเวลานานความช้ืนในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟูาคะนองลม
แรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 
1.4  ลักษณะของดิน  

 สภาพดินในเขตต าบลบ้านใหม่จ านวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินตะกอนแม่น้ า        
กักเก็บน้ าได้ในบางพื้นที่  พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน  
การใช้ประโยชน์จากท่ีดินในพ้ืนท่ีต าบลบ้านใหม่ 
   การใช้ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านใหม่  สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
   1) พื้นที่ส าหรับพักอาศัย  จ านวน 1,021 ไร่ 
   2) พื้นที่ส าหรับการเกษตรกรรม จ านวน 2,576 ไร่ 
   3) พื้นที่ตั้งหน่วยภาครัฐ  จ านวน      11 ไร่ 
1.5  ลักษณะของไม้/ป่าไม้   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไม่มีปุาไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้
ยืนต้น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 4  หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งหมด 4  หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่  1    ผู้ปกครอง  นายแมน เฉลิมถ้อย   ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  2    ผู้ปกครอง  นายอานนท์ เอกสนธ์ิ     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3    ผู้ปกครอง  นายไวพจน์ กลิ่นชาติ     ก านันต าบลบ้านใหม่ 
หมู่ที ่ 4    ผู้ปกครอง  นายวรวัชร เฉลยทิศ   ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกต้ัง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 4 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า 
จะมีผู้บริหารท้องถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา ร
บริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 8 คน ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งเป็น
อย่างด ี
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3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

 

จ านวน  4  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. 2562) 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  
1 บ้านใหมห่มู่ที่ 1 97 167 139 
2 บ้านใหมห่มู่ที่ 2 138 235 210 
3 บ้านใหมห่มู่ที่ 3 199 281 297 
4 บ้านใหมห่มู่ที่ 4 244 387 353 

รวมท้ังสิ้น 678 1,070 999 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอมหาราช  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอมหาราช  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากร
หมู่ท่ี 

จ านวนประชากร 
ปี 2558 
(ย้อนหลัง) 

ปี 2559 
(ย้อนหลัง) 

ปี 2560 
(ย้อนหลัง) 

ปี 2561     
  (ปีปัจจุบัน) 

ปี 2562 
(ปีปัจจุบัน) 

ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย
(คน) 

หญิง 
(คน) 

           
หมู่ท่ี 1 140 177 138 176 139 173 139 167 139 167 
หมู่ที 2 219 246 215 240 2415 236 209 234 210 235 
หมู่ท่ี 3 283 276 290 279 295 293 304 288 297 281 
หมู่ท่ี 4 349 388 354 397 351 386 349 389 353 387 
รวม 991 1,087 997 1,092 1,000 1,088 1,001 1,078 999 1,070 

2,078 2,089 2,088 2,079 2,069 
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4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

(1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่   
สังกัด อบต.บ้านใหม่ จ านวน(คน) รวม(คน) 

ชาย(คน) หญิง(คน)  
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนครู ค.ศ.1 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก(จ้างเหมาบริการ) 
           - จ านวนนักเรียน 
 

- 
- 
- 

14 
 

1 
1 
1 
7 

1 
1 
1 
21 

(ข้อมูลจากศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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(2.) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี อบต.บ้านใหม่ 
สังกัด สพฐ. จ านวน(คน) รวม(คน) 

ชาย(คน) หญิง(คน) 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
          -  จ านวนห้องเรียน 
2.1  ระดับอนุบาล 
          -  จ านวนนักเรียน 
                   อนุบาล 2 
                   อนุบาล 3 
2.2  ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนนักเรียน  
                   ประถมศึกษาปีที่ 1 
                   ประถมศึกษาปีที่ 2 
                   ประถมศึกษาปีที่ 3 
                   ประถมศึกษาปีที่ 4 
                   ประถมศึกษาปีที่ 5 
                   ประถมศึกษาปีที่ 6 
2.3  ระดับมัธยมศึกษา 
           -  จ านวนนักเรียน 
                   มัธยมศึกษาปีที่ 1 
                   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
                   มัธยมศึกษาปีที่ 3 

5 
2 
 
 
 
7 
12 
 
 

10 
12 
7 
11 
7 
8 
 
 
9 
8 
10 

7 
- 
 
 
 
6 
9 
 
 
6 
7 
6 
2 
2 
11 
 
 
8 
6 
12 

12 
2 
14 
 
 

13 
21 
 
 

16 
19 
13 
13 
9 
19 
 
 

17 
14 
22 

รวมจ านวนนักเรียน(คน) 101 75 176 
(ข้อมูลจากโรงเรียนชุมชนวัดสเุมธ) ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

 

4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน   โรค มือ-ปาก-
เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย ไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่และหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่  ได้จัดกิจกรรมดูแลผูปุ้วยติดเตียง ร่วมมือกันรณรงค์ให้
หมู่บ้านเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็น
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
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เกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อ
บ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่  จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

4.3 อาชญากรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านใหม่ ก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าวด้วยการ
จัดเวรยามออกส ารวจตรวจตราตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน การส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมี
การปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ตั้ง
งบประมาณจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ส่งเสียงรบกวน
ชาวบ้าน เป็นปัญหาที่คนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับ  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุและตักเตือน  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึน
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้              

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ

มหาราชได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ มีผู้ที่ติดยาเสพติดในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ สามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้
1.. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ   
2.. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 
3.. ประสานการท าบัตรผู้พกิาร 
4.. ตั้งงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ผู้ไดร้ับ

ความเดือดร้อนในด้านสาธารณภัยต่างๆ 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนภายในต าบล 
1.  ถนน คสล.  จ านวน     44    สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  5    สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดฝูน 

         3.  ถนนลาดยาง  จ านวน   5    สาย  สภาพใช้งานได้ดี  
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
  รถโดยสารประจ าทาง  สายจงัหวัดอ่างทอง – กรุงเทพฯ 
 5.2  การไฟฟ้า 

1) จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา   678     ครัวเรือน 
2) พื้นที่ที่ได้รับบรกิารไฟฟูา คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทัง้หมด 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรอืน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่ วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

5.3 การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เอง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปีมีระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน  4  หมู่บ้าน  

หมู่ท่ี หมู่บ้าน ลักษณะระบบประปา ขนาดความจุ บริเวณ/ท่ีตั้ง จ านวน 

1 บ้านใหม่ ระบบน้ าสะอาดแบบหอถัง 
 

10 ลบ.ม. อาคารอเนกประสงค์ 1 ถัง 
 

2 บ้านใหม่ ระบบน้ าสะอาดแบบหอถัง 
ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

10 ลบ.ม 
 20 ลบ.ม. 

หลงัวัดธรรมรส 
หลงัวัดธรรมรส 

1 ถัง 
1 ถัง 

3 บ้านใหม่ ระบบน้ าสะอาดแบบถังแชมเปญสงู 15 
เมตร 
ระบบน้ าสะอาดแบบหอถัง 

15 ลบ.ม. 
 
   20  ลบ.ม. 

ข้างบ้านนายประยูร  
 
ข้างบ้านนางโกสุม 

1 ถัง 
 

1 ถัง 
4 บ้านใหม่ ระบบน้ าสะอาดแบบหอถัง 

ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 
10 ลบ.ม. 

   20 ลบ.ม. 
ข้างร้านนางสาว
ล าดวน 
ข้างวัดสุเมธ 

 1  ถัง 
    1  ถัง 
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5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์มหาราช ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 

ถ.ชาญวิวัฒน์ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 ห่างจากอ าเภอมหาราช 12 กิโลเมตร 
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้านตั้งอยูท่ี่หมู่ที่ 4 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอรเ์น็ตฟรี  ทีส่ านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม ่
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมงีบประมาณไม่เพยีงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 ประชากรในต าบลบ้านใหม ่ส่วนใหญ่มกีารประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืช เกษตรที่มีความส าคัญ
ที่สุด ได้แก่ข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นร้อยละ 71.49  ของพื้นที่เกษตรทั้งต าบล
นอกจากข้าว และข้าวโพดแล้วยังผลไม้ต่างๆ เช่นละมุด กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ยังมีการเลี้ยงสตัว์ ได้แก่ กบ ไก่
ชน  
  -  การกสิกรรม  ได้แก่  การปลูกข้าว  ข้าวโพด  และสวนผลไม้ (ละมุด) 
  -  การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  ไก่ชน เลี้ยงกบ 
   ทั้งนี้ การประกอบอาชีพยังต้องพึ่งพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากอาชีพโดยส่วน
ใหญ่ของต าบลบ้านใหม่เป็นอาชีพที่ยึดเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเป็นส าคัญ 
  ส าหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การรับจ้างและการค้าขาย ซึ่งการรับจ้างเป็นการ
รับจ้างแรงงานภายในต าบล และต าบลใกล้เคียง ส าหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ด
ภายในหมู่บ้าน หรือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบล และต าบลใกล้เคียงมาจ าหน่าย รวมทั้งค้าขาย
งานปูนปั้นรูปสัตว์ต่าง ๆ  ส าหรับประดับตามสวน 
 6.2 การประมง 

(ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ไม่มีการประมง)  

6.3  การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่   

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ ปลา 
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6.4  การบริการ 
- ร้านบริการเสริมสวย  1 แห่ง 
- รีสอร์ทในพื้นที ่  1 แห่ง 
- ก๊าซหุงต้ม  10 แห่ง 

6.5  การท่องเท่ียว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึน เช่น การจัดท า
โครงการกิจกรรมประเพณีต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้กับการจัดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดก
โลก   

6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่มีโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร 1 แห่ง  

6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
   กลุ่มวิสาหกจิชุมชนการแปรรูปการท าปลาเค็ม หมูท่ี่ 1-4 

6.8 แรงงาน                                 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 

75  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 
ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98   มีวัด  3  แห่ง    
-  ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2        

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่    เดือน มกราคม 
-  ประเพณีกวนข้าวทิพย์วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ  เดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     เดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา            เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
            ภาษาถ่ิน คือ ภาษากลาง 
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7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
           สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ปลาเค็มแดดเดียว ละมุดร้อยปี  เครื่องจักสาน  

ตุ๊กตาปูนปั้น 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า   
1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    - คลอง        1  แห่ง 
    - บ่อน้ า        -   แห่ง 
    - หนอง, บึง        10  แห่ง 
2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
    - ระบบประปาหมู่บ้าน     7  แห่ง 

8.2 ป่าไม้   
      ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไม่มีปุาไม้ 

8.3 ภูเขา   
     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไม่มีภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร ปลูกข้าว 

เพาะปลูก ท าสวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 

.............................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่าง
การการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศ
ก าลังประสบอยู่ ท้าให้ การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย      
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติต่อหัว  
    (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท  
    (9,325ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า   
    ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ   
    การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม(Socio Economic Security)   
    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์ 
     อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ 
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มี
แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพือ่เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสรา้งการผลิต ปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าเกษตรข้ันปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสมารถสร้างความเช่ือมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพือ่นบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่
ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ 
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริม                 
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพื่อให้เกิดจากการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า                    
ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
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แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ เร่งพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่ม                      
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบ
องค์รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม อนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลติ การตลาด การบริหาร
จัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก

ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพื่อสร้างผลติภาพเพิ่มใหก้ับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสรมิและฟื้นฟูสขุภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆที่
จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
1. ปฏิรูประบบบรหิารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบรหิารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ   
    สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 
2. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด  
   การศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี 
   คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
4. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ 
   การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรยีนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับ 
   หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  
   การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
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 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพภายใน รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย(Academic Hub)  เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อ
สุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ                  
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการ
ผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย   
    โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ 
    กระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
    ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา 
    ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ 

                (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  
    (Customized Welfare)ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว   
                             ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
    3.3 การสร้างความเสมอในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรอืมีสทิธิท ากินในทีด่ินปฏิรูประบบการบรหิารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมสี่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสรา้งภาษีที่เป็นธรรม 
เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น  

4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้ อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และ                  
โลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัด

และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดย ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ การสร้างรายได้จากการอนุรกัษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความ ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า จัดต้ังองค์การบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society  ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ ค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม พัฒนาคลสัเตอร์อุตสากรรมสเีขียว ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้สมารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
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อุปทานหรือห่วงโซคุ่ณค่าทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการค้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด 
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการก าจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริ มการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสง่เสรมิความรว่มมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผน
ธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้ง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสรา้งความโปร่งใสในทกุขั้นตอนของการปฏิบตัิราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล  ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรร์ัปช่ันและคดีทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรา้งรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทั้งเปน็แกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.4 การสรา้งระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลที่มปีระสิทธิภาพ สร้างผลงานทีม่ีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเช่ือถือ สามารถเปน็เครือ่งมอืให้กับคณะรฐัมนตรปีระกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเปน็จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ กลุ่มท่ี 1  

(จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี) 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด อุดมสมบูรณ์เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
เป้าประสงค์รวม 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและ
การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เปูาประสงค์ : มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินกับภาคอุตสาหกรรม 
เปูาประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ า 
เจ้าพระยา/ปุาสัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า 
กลยุทธ์และแนวทาง 
         1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 

เปูาประสงค์ : มีการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ : มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการ 
อนุรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.23557 - 2560) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 

“อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” 
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เป้าประสงค์รวม  
(1) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3) ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 
1. เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
2. กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และ 
      การประชาสัมพันธ์เชิงด้านการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลกรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
(4) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

3. ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ5) 
(2) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ5) 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
1. เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ 
2. กลยุทธ์ 

(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ในพื้นที่เสี่ยวและได้รับผลกระทบ 
(2) เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม 

3. ตัวชี้วัด  
(1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ในระดับจังหวัด (ระดับ 4) 
(2) ระดับความส าเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ 5) 
(3) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4) 
(4) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (ร้อยละ 85) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. เป้าประสงค์ : สถานประกอบการมีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลกทุกระดับ 
2. กลยุทธ์ 

(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานที่ 
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของเกษตร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด 
     (ร้อยละ 5) 
(2) ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด (ร้อยละ 2) 
(3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2560 - 2565) 
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 

“พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง น าการท่องเท่ียว เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
(2) มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(3) มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
(4) มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม 
(5) มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(7) มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
(8) มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
(9) มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(10) มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(1) โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกเทศกาล  
     สาธารณูปการทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
(2) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิต 
     ที่ดีข้ึน 
(3) ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบร้อย 
(4) มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากข้ึน 
(5) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
(6) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ 
     ให้มากขึ้น 
(7) มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากข้ึน 
(8) มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(9) ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ 
     พัฒนาท้องถ่ิน 
(10) การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการประชาชน 
      อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ 
             บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น 
           มีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 
1.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา 
3.  จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
4.  จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
5.  จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
6.  จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
8.  จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9.  จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
10. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
11. จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ/การท่องเที่ยว 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากข้ึน 
5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
8. เพิ่มจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการ

พัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วย
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พร้อมมีการเช่ือมโยง 
      โครงข่ายระหว่างอ าเภอ 
1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
1.3 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
1.4 การขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง 
1.5 การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งปูายห้ามไม่ให้รถทุกชนิด 
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    ที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเมื่อรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 
1.6 การจัดท าผังเมืองรวม 
1.7 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.8 พัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.4 ด้านสวัสดิการชุมชน 
2.5 การปูองกันยาเสพติด 
2.6 การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
2.7 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
2.8 การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และ 
      ภัยจากการกระท าของมนุษย์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถ่ิน 
3.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
4.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 
4.2 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
4.3 ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.3 การก าจัดและจัดการขยะ 
5.4 การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุุนละออง 
5.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6.2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
7.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7.2 การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
7.3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7.4 การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
7.5 การปูองกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
7.6 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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7.7 การเพิ่มจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

8.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
8.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  
8.3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8.4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
8.5 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
8.6 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถ่ิน 
8.7 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
9.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
      (Good Governance) 
9.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

การน ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการจัดท าโดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าไปเป็นแนวทางในการจัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ
เป็นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนระดับอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ 

1.จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
2.จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5.การสาธารณูปการ 
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9.การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.การส่งเสริมกีฬา 
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18.การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19.การสาธารณูปโภค การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ 
24.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
25.การผังเมือง 
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28.การควบคุมอาคาร 
29.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการกระจายอ านาจฯประกาศ
ก าหนด 
32.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
33.การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
34.การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
35.การจัดต้ังและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
36.การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
37.การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
38.การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
หรือสหการ 
39.การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
40.การจัดต้ังดูแลตลาดกลาง 
41.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
42.การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง น าการท่องเท่ียว เกษตร 
   อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย 
4. มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม 
5 .มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
8. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
9. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาพัฒนาท้องถ่ิน 

               10. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกเทศกาล สาธารณูปโภคทั่วถึง
และได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบร้อย 
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรมในพื้นที่มากข้ึน 
5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
7. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากข้ึน 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    ทอ้งถ่ิน 
10.การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังหมด 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 

  วิสัยทัศน์ (vision) การพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึงเปูาหมาย เส้นชัย ความคาดหวัง หรือผลลัพธ์สูงสุด
ของกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินที่ต้องการให้เป็น  ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  และมีความชัดเจนทั้ง
ด้านกระบวนการ และขบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งเน้นก้าวหน้าไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดที่
ก าหนดไว้ โดยอาศัยพันธกิจ (Mission)  และ ยุทธศาสตร์( Strategic)  เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 

  เพื่อน านโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติกลุ่มจังหวัดและจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี(2558-2562)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย บริหารงานด้วย
คุณธรรม มุ่งน าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ความหมาย ของวิสัยทัศน์ 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสร้างรายได้สู่ชุมชน  คือ การพัฒนา การฟื้นฟู การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ การ
ยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่  โดยจัดให้เป็นแหล่ง
ศูนย์รวมของสินค้า บริการต่าง ๆ  โดยเฉพาะสินค้าโอทอป  และมุ่งเน้นในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น 
ๆ ของนักท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นในเรื่อง “มาที่เดียว เหมือนได้เที่ยวทั่วไทย ไม่ต้องเดินทางไกล เหมือนไปทุกภาค”  
 พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะปราชญ์
ชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนา ทักษะ ความรู้ความสามารถ (แรงงานฝีมือ) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนให้มากขึ้น 
  มีความสามัคคีปลอดภัย คือ การสร้างความสามัคคีในชุมชน จนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากภัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด  อาชญากรรมต่าง ๆ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ชุมชนมีส่วนร่วม 
 บริหารงานด้วยคุณธรรม คือ การบริหารงานตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
มุ่งเน้นการบริการแบบเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 มุ่งน าการศึกษา คือ การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านสายอาชีพ การเสริม
ทักษะ ความรู้ให้กับเยาวชนในการก าหนดเส้นทางในการศึกษาในระดับที่ดีและสูงข้ึน เพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ินต่อไป 
  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฯ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ  เนื่องจากเป็นหลักการด าเนินชีวิตที่ท าให้เกิดความผาสุก และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น ประกอบกับการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ลดความเลื่อมล้ า ลดปัญหาทาง
สังคมได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ด าเนินตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  
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2.2 ยุทธศาสตร์ 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจการพัฒนา สานต่อโครงการพระราชด าริ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับสินค้าชุมชนสู่สากล 

2.2.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านสังคม 
พันธกิจการพัฒนา ดูแลสุขภาวะ สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

2.2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านความมั่นคง 
พันธกิจการพัฒนา เชิดชูสถาบัน ฯ  มีความสมานฉันท์ ปลอดการทุจริต บ้านน่าอยู่ ปราศจากยาเสพติด 

2.2.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบริหารจัดการ 
พันธกิจการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพการบริการ ข่าวสารครบถ้วน 

2.3  เป้าประสงค์ 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านเศรษฐกิจ 

 1. เพิ่มขยายการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 

 2.  ผลผลิตทางการเกษตรมีศักยภาพสูงข้ึน ต้นทุนในกระบวนการผลิตในภาคเกษตรลดลง 
ฐานการตลาดในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

 3. มีข้อมูลความต้องการแรงงานเพื่อวางแผนความต้องการ แรงงานมีประสิทธิภาพ 

 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มข้ึน ความสามารถในกระบวนการผลิตมากข้ึน 

 5. ขยายเวลาและเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว บุคลากรทางการท่องเที่ยวมี
คุณภาพระดับสากล 

                   2.3.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านสังคม 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 3. สร้างภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนจากพฤติกรรมเสี่ยง 

 4. ภาคประชาชนมีศักยภาพพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านความมั่นคง 

 1. เยาวชนและประชาชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.  ประชาชนมีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. บุคลากรทุกภาคส่วนมีจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 5. บูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบริหารจัดการ 

 1. มีแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ลดปริมาณขยะตกค้าง 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ 
 4. ระดับคุณภาพมาตรฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน 
 5. การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 

 2.4  ตัวชี้วัด 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านเศรษฐกิจ 
 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักการไปปรับใช้ 
 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 
 3. ระดับแรงงานฝีมือมีมากข้ึน ความต้องการตลาดแรงงงานเพิ่มข้ึน 
 4. ผู้ประกอบการมีความมั่นคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
 5. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี  

2.4.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านสังคม 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในการให้บริการประชาชน 
 3. จ านวนกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 
 4. จ านวนประชาชน/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านความมั่นคง 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. จ านวนกิจกรรม/ประชาชน ที่ด าเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ฯ 
 3. จ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน 
 4. จ านวนการจับกุมคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด 
 5. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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2.4.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบริหารจัดการ 
 1. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จ านวนขยะตกค้างลดลง 
 3. จ านวนการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน ในเวลาที่เท่าเดิมหรือลดลง 
 4. จ านวนการจัดระบบสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน ด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
 5. จ านวนช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

3. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งข้ึน 
4. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับสู่สากล 
5. พัฒนาและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้รู้จักแพร่หลายและยั่งยืน 
6. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 
7. สนับสนุน/ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน 
8. สนับสนุน/จัดกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เข้าสู่สังคม   
    คุณภาพ 
9. สนับสนุน/จัดกิจกรรม ส่งเสริมความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
10. ส่งเสริม/สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในการปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11. จัดกิจกรรมในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
12. จัดกิจกรรมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและก าหนดมาตรการในการปูองกันและ  
     ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 
13. จัดระเบียบ ลดปัญหา บ้านใหม่ปลอดภัยน่าอยู่ 
14. จัดกิจกรรม/ประสานความร่วมมือในการลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
15. จัดท าโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
16. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านใหม่เมืองสะอาด 
17. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและบริการ 
18. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
19. การประชาสัมพันธ์ภาพรวมเชิงรุก 

2.6 กลยุทธิ์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 .จัดให้มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการพระราชด าริ 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีงานท าตามศักยภาพและความถนัด 
1.4 จัดระบบการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
     ภาครัฐและอุตสาหกรรม 
1.5 พัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 
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1.6 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านสังคม 

1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางสังคมของประชาชน 
1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางในการเข้าถึงเพื่อขยายโอกาสในการเข้าใช้บริการอย่าง  
     ทั่วถึงและ เท่าเทียม 
1.4 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับเด็กและเยาวชน 
1.5 พัฒนาภาคประชาชนเพื่อการปรับตัวและมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม  
    อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านความมั่นคง 
1.1 ส่งเสริมให้มีระบบเพื่อการปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้มีความรักและเทิดทูนสถาน

บันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน 
1.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ประชาชนที่มีต่อสังคม 
1.3 จัดกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอาชญากรรม 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบริหารจัดการ 
1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางและสถานที่สาธารณะ 
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารจัดการ 
1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภค 
1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณะ 
1.6 พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารในการเข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการข้อมูล 
    ข่าวสาร 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี   
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปันจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ   
ท้องถ่ินด้วนเทคนิค SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในแต่ละประเด็น
ปัญหาเพื่อให้จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

1.1 การวิเคราะห์จุดแข็งของ อบต. 
 1) สองฝั่งถนนสายเอเชีย มีร้านค้าปูนปั้น และร้านค้าปลาเค็ม ปลาแห้ง อยู่จ านวนมาก 

2) ประชาชนอาศัยเป็นกลุ่มก้อน โดยเฉพาะหมู่ที่  4  
3) เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ต าบลเป็นเส้นทางแบบโครงข่ายเช่ือมโยงกัน  
4) มีเส้นทางลัดในการเดินทางเข้าสู่ที่ว่าการอ าเภอมหาราช  

 5) เป็นที่ตั้งของโครงการพุทธอุทยานมหาราช (หลวงปูุทวดองค์ใหญ่)  ตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่ง
ใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และของประเทศไทย  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางที่เหมาะสม
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  การเดินทางสะดวกโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงจากกรุงเทพ ฯ  

 6) มีต้นละมุดพันธ์ุพื้นบ้านที่มีคุณภาพ และเก่าแก่โบราณอายุประมาณ 60 – 120 ปี ที่สามารถพัฒนาเป็น
สิ้นค้าคุณภาพได้  
7) ชุมชนมีลักษณะเป็นรูปแบบ ชนบท (การใช้ชีวิตเป็นแบบวิถีท้องถ่ินแบบดั่งเดิม) 
 8) มีกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/ประชาคมต าบล/ประชาคมหมู่บ้าน 

   9) มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
10) มีกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์ 
11) มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ประเพณีวัฒนธรรม 
12) ความช านาญในการประกอบอาหารพื้นบ้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อนของ อบต. 

1) ประชาชนไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
2) ประชาชนไม่ขยันท างาน ขาดจิตส านึก 
3) สถานที่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนคับแคบ 
4) ขาดการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน/ฝึกอบรมแต่ท าไม่ต่อเนื่อง 
5) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
6) ประชาชนขาดความรู้ด้านอาชีพ 
7) กองทุนหมู่บ้านไม่เข้มแข็ง 
8) อบายมุขมาก/ยาเสพติด/การพนัน/เหล้า 
9) ระบบน้ าประปาไม่เพียงพอกับการขยายตัวของชุมชนเพราะการใช้น้ าที่เพิ่มข้ึน   
10) ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน/ขาดการออม 
11) ข้อจ ากัดด้านการใช้งบประมาณ 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
2.1 การวิเคราะห์โอกาส 

1) เป็นเส้นทางผ่านสายเอเชียที่มีการจราจรหนาแน่น หากผลิตสินค้าที่น่าสนใจ จะเป็นแหล่งขายที่ส าคัญ  
 และสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี เปรียบเทียบเรามีหน้าร้านที่ดีคนพลุกพล่านต้องท าให้สินค้าโดดเด่น 
 น่าสนใจให้คนแวะ 
2) มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ของต าบล และจังหวัด 
3) มีตลาดให้ชาวบ้านสามารถค้าขายได้ทุกวัน โดยเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และเทศกาล จะมีคนนับหมื่น 
 ต่อวัน 
4) ตั้งอยู่ติดกับโครงการแกล้มลิงหนองเจ็ดเส้น ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ส าคัญ  
5) มีแหลง่น้ าตามธรรมชาติ ท าให้เพียงพอกบัการเพาะปลูกทั้งป ี  
6) นโยบายกระจายอ านาจของรัฐบาลสู่ท้องถ่ิน 
7) วิสัยทัศน์/นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
8) แผนพัฒนาของ อบต. 
9) หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ 
10) ค่าจ้างแรงงานต่างด้าวราคาถูก 
11) ความเจริญเติบโตทางด้านการคมนาคม 
12) การขยายตัวของชุมชนเมืองมาสู่พื้นที่สีเขียว 

2.2. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
1) สถานการณ์การปกครองประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุนในพื้นที่ 
2) ประชาชนขาดการตื่นตัวและขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของท้องถ่ินของตนเอง 
3) ผลจาการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/ภารกิจ/หน้าที่เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรและงบประมาณมารองรับ 
4) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
5) ข้อจ ากัด เงื่อนไข ความซับซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และระบบการสั่งการของกระทรวงต่าง ๆ 
ไม่เป็นเอกเทศ ท าให้งานยุ่งยากโดยเฉพาะการรายงานต่าง ๆ ที่ต้องท าซ้ าซ้อน 
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6) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ ขาดการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ต้อง   
ท างานอย่างเดียวแต่ต้องท าซ้ าหลายครั้ง และไม่สามารถเป็นค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานได้ 
7) การสั่งการของระดับกระทรวงจะสั่งการในภาพรวม ไม่ค านึงถึงศักยภาพขององค์กรขนาดเล็ก ท าให้การ
ปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ท าให้ขาดการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
8) ประชาชนขาดความรู้ 

         -ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ระดับอุดมศึกษา 
         -ผู้ผลิตขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

9) ขาดแคลนแรงงานฝีมือในท้องถ่ิน โดยการขาดแรงงานกลุ่มของเยาวชน และกลุ่มแรงงานฝีมือ มีอัตรา   
ลดลงเนื่องจากการไหลออกของวัยแรงงานไปสู่ท้องถ่ินอื่น  เนื่องจากขาดการสร้างงานในพื้นที่ 
10) เยาวชนมีครอบครัวก่อนวัยอันควร  
11) ขาดการไม่มีการสืบสานงานด้านการเกษตร เช่นการท างาน  
12) ขาดนวัตกรรมใหม่ ด้านการผลิตสินค้า การขายสินค้า 
 

3.2. ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม 

แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ยังผลให้ประชาชนและ
ท้องถ่ินได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมายทั้งใน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลในการ
พัฒนาแต่ละด้าน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนและมั่นคง ต่อไป 

3.2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จากการประเมินพบว่า ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่เพียงพอ กับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต ถนน

ที่มีอยู่บางแห่งถูกน้ าท่วมเป็นประจ าช ารุดเสียหาย บางพื้นที่ไม่มีระบบระบายน้ า ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนมี
ผลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การชลประทานมีไม่เพียงพอ รวมถึงความไม่เพียงพอของบรกิารสาธารณะ 
เช่น สะพานข้ามคลอง น้ าประปาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไฟฟูาสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุม ไม่มีการขนส่งมวลชนใน
หมู่บ้าน เสียงตามสายยังไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังพบปัญหาการจัดการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดระบบการใช้ที่ดิน การวางผังเมืองและการบังคับใช้กฎหมาย  

จากการประเมินสถานการณ์ของโครงสร้างพื้นฐาน แสดงว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เพิ่มข้ึน และมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว  โดยเป็นการเพิ่มข้ึนทั้งใน
ด้านปริมาณ คุณภาพ และการกระจายโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ชุมชนต่างๆได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

3.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
สืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะถดถอย ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย ในการ

ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคเกษตรกรรรม  พาณิชยกรรม ย่อมได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งนี้ได้มีมาตรการการกระตุ้นเตือนจากภาครัฐให้ระมัดระวังการใช้จ่ายตลอดจน 
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยใช้มาตรการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต และท้องถ่ินยังต้องการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ขาดความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
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3.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการเพิ่มข้ึนของประชากร ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ปัญหาขยะ การจัดการขยะในชุมชน น้ าเสีย 

มลภาวะทางอากาศ การกัดเซาะริมตลิ่งของแม่น้ าสายหลักแม่น้ าเจ้าลพบุรี การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ินจึงต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.2.4 ด้านสังคม 
 การประเมินสถานการณ์ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนไป ซึ่งผลกระทบจากการเลื่อนไหล

ทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและ เลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้พบปัญหา เช่น เด็กเยาวชน ประพฤติตนไม่เหมาะสม การใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ ปัญหา
ยาเสพติด ในด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขยังคงพบปัญหา ในหลายด้าน เช่น ปัญหาการเจ็บปุวยโรคที่สามารถ
ปูองกันได้ ปัญหาสัตว์พาหะน าโรค ท้องถ่ินจึงยังต้องด าเนินการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหา โดยบูรณา
การร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล รวมถึงการสร้างสุขนิสัย เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแล
สุขภาพ ให้ประชาชนในท้องถ่ิน 

3.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
ในการด าเนินงานของท้องถ่ินยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานและเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรให้มีคุณภาพ โดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงาน ท้องถ่ินจึงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถ่ิน 

 
                   ***************************************** 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิตั ิ

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 
 

บริการชุมชนและสงัคม สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ส านักปลัด องค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบล
บ้านใหม่ 

บริการชุมชนและสงัคม ศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสงัคม สาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสงัคม การศึกษา ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสงัคม การศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ 
ส านักปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านความมั่นคง 
 
 

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสงัคม 

บริหารงานทั่วไป 
รักษาความสงบภายใน 
สร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ส านักปลัด,กอง
คลัง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านบริหารจัดการ 
 
 

บริการชุมชนและสงัคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
บริหารทั่วไป 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
การพาณิชย ์
การเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 4 ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 10  แผนงาน 1 ส านัก/2กอง 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ 1        
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.2  แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.3  แผนงานการเกษตร 

 
 
5 
 
9 
 
- 
 

 
 

900,000 
 

770,000 
 
- 

 
 

11 
 

12 
 
2 
 

 
 

2,300,000 
 

1,030,000 
 

33,400 
 

 
 

13 
 

12 
 
2 
 

 
 

4,000,000 
 

1,240,000 
 

30,200 
 

 
 

13 
 

12 
 
2 
 

 
 

3,500,000 
 

1,100,000 
 

30,200 
 
 

 
 

13 
 

12 
 
2 
 

 
 

3,500,000 
 

1,100,000 
 

30,200 
 
 

 
 

55 
 

57 
 
8 

 
 

14,200,000 
 

5,240,000 
 

  124,000 

รวม  3  แผนงาน 14 1,670,000 25 3,363,400 27 5,270,200 27 4,630,200 27 4,630,200 120 19,564,000 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2      
การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานการศึกษา 
2.4  แผนงานงบกลาง 
2.5  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
1 
 
6 
9 
3 
1 

 
 
 

50,000 
 

280,000 
1,346,000 
4,610,000 

30,000 

 
 
 
2 
 
8 
9 
3 
1 

 
 
 

80,000 
 

350,000 
1,346,000 
4,610,000 

40,000 

 
 
 
2 

 
8 
9 
3 
1 

 
 
 

80,000 
 

350,000 
1,346,000 
4,610,000 

50,000 

 
 
 
2 
 
8 
9 
3 
1 

 
 
 

80,000 
 

350,000 
1,346,000 
4,610,000 

50,000 

 
 
 
2 

 
8 
9 
3 
1 

 
 
 

80,000 
 

350,000 
1,346,000 
4,610,000 

50,000 

 
 
 
9 
 
 

45 
15 
1 

 
 
 

370,000 
 

3,900,000 
6,730,000 
23,050,000 
   220,000 

รวม  5  แผนงาน 20 6,316,000 23 6,426,000 23 6,436,000 23 6,436,000 23 6,436,000 112 32,050,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3      
การพัฒนาด้านความม่ันคง 
3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
3.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
1 
 
7 
 
2 

 
 

200,000 
 

310,000 
 

80,000 

 
 

53 
 
8 
 
2 

 
 

1,125,000 
 

610,000 
 

80,000 

 
 

53 
 
8 
 
2 

 
 

1,125,000 
 

610,000 
 

80,000 

 
 

53 
 
8 
 
2 

 
 

1,125,000 
 

610,000 
 

80,000 
 

 
 

53 
 
8 
 
2 

 
 

1,125,000 
 

610,000 
 

80,000 
 

 
 

213 
 

39 
 

10 
 

 
 

4,700,000 
 

2,750,000 
 

400,000 
 

รวม  3  แผนงาน 10 590,000 63 1,815,000 63 1,815,000 63 1,815,000 63 1,815,000 262 7,850,000 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4     
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 
4.1  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.2  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
4.3  แผนงานการพาณิชย์ 
4.4  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

27 
 
3 
 
2 
1 

 
 
 

6,179,550 
 

 350,000 
 

550,000 
200,000 

 
 
 

47 
 
5 
 
2 
1 

 
 
 

18,552,000 
 

  800,000 
 

550,000 
200,000 

 
 
 

41 
 
4 
 
2 
1 

 
 
 

16,039,000 
 

  650,000 
 

550,000 
200,000 

 
 
 

11 
 
4 
 
2 
1 

 
 
 

25,745,000 
 

  650,000 
 

550,000 
200,000 

 
 
 
3 
 
4 
 
2 
1 

 
 
 

900,000 
 

650,000 
 

550,000 
200,000 

 
 
 

129 
 

20 
 

10 
5 
 

 
 
 

67,415,550 
 

3,100,000 
 

2,750,000 
1,000,000 

รวม  4  แผนงาน 33 7,279,550 55 20,102,000 48 17,439,000 18 27,145,000 10 2,300,000 164 74,265,550 

รวมทั้งสิ้น 77 15,855,550 163 30,354,400 131 39,976,200 123 15,131,200 123 15,131,200 655 132,596,550 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยทุธศาสตร์ที ่2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ชองชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 1 อบต. 1ทีม OTOP เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสินค้า OTOP 
ของต าบลบ้านใหม่ 

สินค้า OTOP ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนสินค้า 
OTOP ที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ประชาชนในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวต าบล
บ้านใหม่หมู่บ้าน 
OTOP 8 เส้นทาง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น           
มีตลาดรองรับการ
จ าหน่ายสินค้า 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนในชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ้านใหม่
หมู่บ้านโอท๊อป 8 
เส้นทางให้เป็นที่รู้จัก
กันแพร่หลาย 

ส านักปลัด 

3 พัฒนาสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

เพ่ือส่งเสริมการฝึก
อาชีพด้านหัตถกรรม
,ด้านการเกษตร,ด้าน
ปศุสัตว์ให้กับประชาชน
ต าบล  บ้านใหม่ 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนในชุมชนมี
ความตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์OTOPและ
น าความรู้ไปพัฒนา
ต่อไปได้ในอนาคต 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพประชาชนตาม
แนวทางประชารัฐ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น มีตลาด
รองรับการจ าหน่าย
สินค้า 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ มี
ตลาดรองรับการ
จ าหน่ายสินค้า มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

5 ศึกษาดูงานสง่เสริม
ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมในการหา
รายได้เพ่ิมและมีความรู้ 
ทักษะในการพัฒนา
อาชีพต่อไป 

ศึกษาดูงานสง่เสริม
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรมและด าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตร 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ครั้ง ประชาชนในชุมชนได้
ศึกษาดูงานสง่เสริม
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร 

ส านักปลัด 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานนิทรรศการและ
ประกวดแข่งขัน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ครั้ง ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

ส านักปลัด 
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือ
ด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ 
อบต. บ้านใหม่ 

เพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต. บ้าน
ใหม่ 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของ อบต.บ้านใหม่ โดย
สามารถตอบสนองปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนได้ 

- - 500,000 - - แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
บ้านใหม่ 

สามารถตอบสนอง
ปัญหาและแก้ไข
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้เป็น
อย่างด ี

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดกิจกรรม
ตลาดประชารัฐ
ต าบลบ้านใหม่ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น    มี
ตลาดรองรับการ
จ าหน่ายสินค้า 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

สร้างอาชีพให้กับ
ประชานในพื้นท่ี มี
ตลาดรองรับการ
จ าหน่ายสินค้า มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย  

เพ่ือส่งเสริมการฝึก
อาชีพด้านหัตถกรรม
,ด้านการเกษตร,ด้าน
ปศุสัตว์ให้กับประชาชน
ต าบล  บ้านใหม่ 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

สร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ร้านค้า
ชุมชนกลุ่มเกษตร 
พ่อค้า และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านใหม่ 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
คุณภาพของสินค้าใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ให้
เป็นสินค้า OTOP 
-ประกวดหาสินค้า
ดีเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ -
เป็นธุรกิจกลุ่ม 

ร้านค้าชุมชนกลุม่เกษตร 
พ่อค้า และประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกลุ่ม -สินค้าได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ของหนว่ยงาน
ตรวจสอบต่างๆ 
-สินค้าเป็นทีน่ิยมของ
ผู้บริโภคโดยทั่วไปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
-เป็นแหล่งรวมสินค้าใน
พื้นทีเ่กิดอ านาจในการ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
ในการจ าหน่ายสนิค้า 
จ าหน่ายสินค้าราคา
ประหยัดในพื้นที ่

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้แก่
ประชาชนในชุมชน
ท้องถ่ิน 

ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน 
ระดับ อปท. 
ระดับพื้นท่ี อบต.บ้าน
ใหม่ 4 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชนน้อมน า
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

ส านักปลัด 

12 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อสนอง
พระราชด าริของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 4 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

13 โครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อเป็นศูนย์การ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ปลูกจิตส านกึ
ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลบ้าน
ใหม่ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริเวณวัดสุเมธและใน
พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบล
บ้านใหม่มีความรู้
และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

รวมจ ำนวน  13  โครงการ 900,000 2,300,000 4,000,000 3,500,000 3,500,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยทุธศาสตร์ที ่2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ รัชกาล
ท่ี 10 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

2 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา   
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

3 กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 งานประเพณี
สงกรานต์และ 
วันผู้สูงอายุ 

เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 80,000 80,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 

5 จัดประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
วันส าคัญทางศาสนา 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมสืบสาน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักปลัด 

6 ฟื้นฟูประเพณี
สักการะพ่อแก่
ทองค า 

เพื่อฟื้นฟูประเพณีท่ี
สืบทอดกันมาให้เป็น
ประเพณีท่ีสืบทอดกัน
มานาน 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่
และ 
ผู้มีจิตศรัทธา 

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมสืบสาน
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักปลัด 

7 จัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่
และนักท่องเท่ียว 

80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

ส านักปลัด 

8 จัดการแข่งขันกีฬา/
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ท้ังในและ
นอกพื้นท่ี  

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในกลุ่มข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
สนใจเล่นกีฬา ลด
ปัญหายาเสพติด 

หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี
อ าเภอ ประชาชนในและ
นอกพื้นท่ี 

-50,000 60,000 200,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

เกิดความสามัคคี
ความร่วมมือในการ
เฝ้าระวังยาเสพติด 
ประชาชนให้ความ
สนใจการออกก าลัง
กายมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ร่วมพลังประสาน
ประชารัฐ 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในกลุ่มของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี
อ าเภอมหาราช 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

เกิดความสามัคคีใน
กลุ่มของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ส านักปลัด 

10 ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่
และ 
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้า
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

ส านักปลัด 

11 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ทางศาสนา ประเพณี
วันส าคัญอ่ืน งานราช
พิธี รัฐพิธี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินกิจกรรม
วันส าคัญหรือเนื่องใน
โอกาสพิเศษที่ส าคัญ
ต่าง เพ่ือให้ประชาชา
ได้แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ
ในรอบปีงบประมาณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประชาชน ต าบล
บ้านใหม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 

ส านักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ เข้า
วัดพัฒนาจิต พิชิต
ภัยทางใจ ทุกวัน
พระ 

-เพ่ือให้ประชาชนยึด
หลักพุทธศาสนา เป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
-เพ่ือให้ประชาชนมีการ
พัฒนาจิตใจให้เกิดความ
เข้มแข็งการตัดสินใจอยู่
บนพ้ืนฐานของความ
สมเหตุสมผล 

ประชาชนต าบลบ้านใหม่ 
4 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนยึดหลักพุทธ
ศาสนา เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 
ประชาชนมีการพัฒนา
จิตใจให้เกิดความ
เข้มแข็งการตัดสินใจ
อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสมเหตุสมผล 
 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  12   โครงการ 770,000 1,030,000 1,240,000 1,100,000 1,100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน            

ท่ีรับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวโดยใช้สาร
ชี วภัณฑ์ป้ อ ง กัน
ก าจัดศัตรูข้าว 

๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้
เชื้อราไตรโคเดอมา มาทดแทน
สารเคมีในการควบคุมป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 
๒.เพื่อก่อให้เ กิดความสมดุล
ทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
๓.เพื่อลดการใช้สารเคมี ลด
ต้นทุนการผลิต 

เกษตรกร ผู้น า
เกษตรกร  
ต าบลบ้านใหม่   

-- 16,400 13,200 13,200 13,200 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.เกษตรกรสามารถปฏิบัติ      ในการ
ผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
๒ . ก่อ ให้ เ กิ ด ก าร ขย าย ผล ไป ยั ง
เกษตรกรภายในต าบล 
๓.สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้จาก
เดิ ม  สินค้ า เกษตรและ เกษตรกร
ปลอดภัยจากสารเคมี 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ 

2 โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพื่อให้เกษตรกรและผู้น า
เกษตรกรเห็นความส าคัญของ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตร
แบบพอเพี ย งตามแนวทาง
พระราชด าริ 
๒.เพื่อให้เกิดทางเลือกในการ
พัฒนางานด้านเกษตร 
๓.เพื่อให้เกษตรได้รับปัจจัยการ
ผ ลิ ต ไ ป ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่
การเกษตรของตนเอง 

เกษตรกร ผู้น า
เกษตรกร  
ต าบลบ้านใหม่   

-- 17,000 17,000 17,000 17,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้
อย่างต่อเน่ืองในการประกอบอาชีพ 
๒.เกิดการปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
๓.เป็นแนวทางที่ช่วยให้ เกษตรกร
เข้าใจและตัดสินใจในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตอย่างถูกต้อง๔.เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร 
๕.เกิดความสามัคคีช่วยเหลือเก้ือกูล
กันในชุมชน 

ส านักปลัด 
เกษตรอ าเภอ 

รวมจ านวน 2 โครงการ - 33,400 30,200 30,200 30,200 - - - 
\ 

แบบ ผ. 02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานที่กลาง) 

เพ่ือให้มีสถานที่กลาง
ส าหรับให้การช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
มหาราช 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
จ านวนประชาชนที่
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
ช่วยเหลือ 

มีสถานที่กลางส าหรับใช้
เป็นสถานที่ประสานงาน
ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมท าความ
สะอาดคร้ังใหญ่ Big 
Cleaning Day 

เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดี
ให้กับประชาชนเด็ก
เยาวชนในการดูแล
รักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบ
เรียนร้อยของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน เด็ก
เยาวชน ต าบลบ้าน
ใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเด็กเยาวชนมี
จิตส านึกที่ดีในการดูแล
รักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียน
ร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  2  โครงการ 50,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อ ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสารณ
สุข จ านวนอย่างน้อย ๓ 
โครงการ  

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1-4 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีได้รับการ
สนับสุนน
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับเงิน
อุดหนุนเพื่อ
ด าเนินโครงการ
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อ
เป็นค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชน/หมู่บ้าน  

เพื่อให้การบริการ
ด้านสาธารณสุข
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุน อสม.หมู่ท่ี 1-4 
ต าบลบ้านใหม่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนหมู่บ้าน
ท่ีอุดหนุน 

ประชาชนใน
ต าบลได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุขมูล
ฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตร์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าไม่ให้เกิดในพื้นท่ี 

พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 4 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีต าบลบ้าน
ใหม่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าน ร้อยละ 
100 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
และเป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลัด 

4 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันและก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย พาหะน า
โรคในบ้านและโรงเรียน 
-เพื่อลดความเสี่ยงและ
อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกในทุก
กลุ่มอายุ 
-เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวและ
ตระหนักในการดูแล
ตนเอง 

พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่  
4 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง อัตราการเกิดโรค
ลดน้อยลง 
ประชาชนเกิด
ความตื่นกลัว
ตระหนักถึง 

ส านักปลัด 

5 โครงการลดขยะ ลดโรค 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อบริหารจัดการขยะ
ในเขตต าบลบ้านใหม่ 

ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่
ท่ี 1 - 4 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยในเขตต าบล
บ้านใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
เช่น โรคฉ่ีหนู โรคเอดส์ 
โรคไข้หวัดนกพันธ์ใหม่ 
โรคมือ เท้าปาก ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 
-ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ชีวิตท่ีด ี

พื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 4 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

ส านักปลัด 

7 โครงการนวดแผนไทย 
ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

เพื่อเป็นการบริการแพทย์
ทางเลือกให้กับผู้สงูอายุ ผูพ้ิการ
ในการบ าบัดรกัษา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของ
คนในพื้นที่โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ท้องถ่ินหรือพื้นที ่

ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ต าบล
บ้านใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สงูอายุ ผู้พกิารไดร้ับบริการ
ทางเลือก เกิดการพัฒนา
สุขภาพของคนในพื้นที่โดย
การบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของบุคคลใน
ท้องถ่ินหรือพื้นที ่

ส านักปลัด 

 8 โครงการพยาบาลยุวจิต
อาสาพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชนต าบลบ้านใหม่(จิต
อาสาด้านการสาธารณสุข) 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในต าบลบ้านใหม่ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจิต 

  ส านักปลัด 

รวมจ านวน   8   โครงการ 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาดา้นการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านใหม่ 
และโรงเรียนวัดสุเมธ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านใหม่ และ
นักเรียนโรงเรียน     
วัดสุเมธมีสุขภาพ                   
แข็งแรงและมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัย 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่
และนักเรียนโรงเรียน
วัดสุเมธ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้รับ
การสนับสนุน     
มีสุขภาพแข็งแรง
พัฒนาการสมวัย 

นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่
และนักเรียนโรงเรียน  
วัดสุเมธได้รับอาหาร
เสริม(นม)ท่ีเพียงพอมี
สุขภาพแข็งแรง และมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันครบท้ัง        
5  หมู ่

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านใหม่   

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เด็กนักเรียน     
ร้อยละ ๑๐๐      
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ อย่าง
พอเพียง 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันและได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาข้าราการ
ครู)  
 

เพื่อส่งครูผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการฯ 

ข้าราชการครู/        
ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.
บ้านใหม่ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนคร้ังในการ
พัฒนาบุคลากร 

ข้าราชการครู/ครูผู้ดูแล
เด็กมีความรู้ทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา เคร่ือง
เล่นเสริมพัฒนาการ 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.บ้านใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กร้อยละ 100 
ในศพด.อบต.  
บ้านใหม่ได้รับ
การสนับสนุนด้าน
การศึกษา 

มีสื่อการเรียน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการ ท าให้เด็กได้ท า
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา) 
 

1) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายในการจดัการศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน,        
ค่าอุปกรณ์การเรียน,     
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
2) เพื่อลดภาระค่าใช้จา่ย
ให้กับผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.บ้านใหม่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กร้อยละ 100 
ในศพด.อบต.  
บ้านใหม่ได้รับ
การสนับสนุนด้าน
การจัดการศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน
เคร่ืองแบบนักเรียน 
และได้ท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการ       
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนโรงเรียนวัด
สุเมธเป็นค่าอาหาร
กลางวัน (อนุบาล-
ประถมศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานตลอดปี
การศึกษา 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดสุเมธ (อนุบาล-
ประถมศึกษา) 

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 เด็กนักเรียน
อนุบาล-
ประถมศึกษา      
มีอาหาร
รับประทานตลอด
ปีการศึกษา ร้อย
ละ 100 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานตลอดปี
การศึกษา ร่างการ
แข็งแรง เจริญเติมโต
สมวัย  

ส านักปลัด 

7 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติและเด็กได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

เด็ก/นักเรียนในเขต
พื้นท่ี อบต.บ้านใหม่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

นักเรียนได้ร่วมจัดกิจ 
กรรมวันเด็กและได้
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดกิจกรรม
ของ ศพด.อบต.บ้าน
ใหม่ (บัณฑิตน้อย) 

เพื่อเป็นการจัด
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
ของ ศพด.อบต.บ้าน
ใหม่ กระตุ้นการ
เรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.บ้านใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้ กระตุ้นความ
สนใจ ตั้งใจเรียน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
องค์ราชัน 

เพื่อสร้างจุดรวมของ
ครอบครัวสมาชิก 3 
วัย ได้แก่วัยเด็ก วัน
พ่อแม่ และวัย ปู่ย่า
ตา ยาย 

จัดกิจกรรม 
1.กิจรรมออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 
2.ให้ความรู้ผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนา IQ EQ ใน
เด็กปฐมวัย 
3.กิจกรรมให้ความรู้
ภาวะโภชนาการ 
4.กิจกรรมให้ความรู้    
ด้านทันตสุขภาพ 
5.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.กิจกรรมอนุรักษ์
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
7.กิจกรรมท าขนม
พ้ืนเมือง ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม/
โครงการ 

ครอบครัวปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน
ก่อให้เกิดสายรักใน
ครอบครัว เกิดความ
อบอุ่นเข้มแข็ง 
 มีสุขภาพที่ดีทั้ง 3วัน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  9   โครงการ 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.4 แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านใหม่ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประสุขภาพ
ต าบลบ้านนาในการ
ด าเนินงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆท่ี 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 1 กองทุน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
ร้อยละ 100
ได้รับเงินสมทบ 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงเข้าถึง
บริการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพอย่าง
ท่ัวถึงทุก
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1-4 
ต าบลบ้านใหม่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึงมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1-4 
ต าบลบ้านใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 100 

ผูพ้ิการได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึงมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  3  โครงการ 4,060,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที ่2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการจัดงานยอ
ยศย่ิงฟ้าฯ 

เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเพื่อ
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง จังหวัดมีงบประมาณใน
การด าเนินการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  1   โครงการ 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 -- - - 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้อง ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยทุธศาสตร์ที ่2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ 

เพื่อเป็นการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
อบต.บ้านใหม่ มี
ความรู้  ความ
เข้าใจด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และปลูกจิตส านึกมี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ มี
ความรู้  ความ
เข้าใจด้าน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง 

ส านักปลัด 

3 ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ
อบต. 

ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษี  ผู้ประกอบการค้า 
ผู้ช าระภาษีป้าย ผู้ช าระ
ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน 
ฯลฯ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เสีย
ภาษี 

ประชาชนเกิด
ความรู้เข้าใจใน
ข้ันตอนและวิธีการ
จัดเก็บภาษีมากข้ึน 

กองคลัง 

4 จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนท่ี เพื่อจัดเก็บ
และประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถ่ิน 

เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้ตามเป้าหมาย 

ออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ีให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เสีย
ภาษี 

ประชาชนผู้มาเสีย
ภาษีต่างได้รับความ
สะดวกจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการท างาน
และลดข้ันตอน
ระยะเวลาในการ
ช าระภาษี 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ของอบต.บ้านใหม่ 

ผู้ปฎิบัติงานด้านงาน
จัดเก็บภาษี และประชาชน
ในต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การประชาสัมพันธ์
ที่ดีในการพัฒนา
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการเพ่ือ
ประชาชนให้ข้อมูล
ตามความเป็นจริง 

กองคลัง 

6 อบรมประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
สร้างความสามคัคี และ
สร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานอบต.บ้านใหม่ 
ผู้น าหมู่บ้าน  ผู้สูงอายุ 
และประชาชนภายใน
ต าบล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ เกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

7 ฝึกอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับคนยากจนและ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

ประชาชนและผู้ท่ีมีความ
สนใจในการสร้างอาชีพ
ในต าบลบ้านใหม่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและผู้ท่ี
มีความสนใจมี
ความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพต่าง 
ๆ  

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ให้ความรู้ในการจัด
ท างานในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และปฎิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง และประชาชน
ท่ัวไป 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนได้รับ
ทราบข้ันตอน 
กระบวนการ
ท างานในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ก่อให้เกิด
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

9 ให้ความรู้ในการ
ท างานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์และ
ประชาชนท่ัวไป 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปฏิบัติงาน ได้
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง ง่ายในการ
ตรวจสอบอบต. 

กองคลัง 

10 อบต.เคลื่อนท่ี เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
โดยไม่ต้องเดินทางมา
รับบริการ ณ อบต.
บ้านใหม่ 

ส่วนงานของอบต.บ้าน
ใหม่ออกไปให้บริการแก่
ประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด 
พร้อมได้รับทราบ
นโยบาย  ตา่ง ๆ 
ของอบต.อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถ่ิน  ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ 
ส.อบต. เพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบฯ  และ
กฎหมายต่างๆ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ 
มีความรู้  ความ
เข้าใจระเบียบฯ  
และกฎหมายต่างๆ
อย่างแท้จริง 

ส านักปลัด 

12 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
อบต.บ้านใหม่ มี
ความรู้  ความ
เข้าใจด้านการ
ทุจริต 

ส านักปลัด 

13 กิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ของอบต.บ้านใหม่ 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์และ
สร้างพฤติกรรม
วิธีการท างานท่ีสุจริต
โปร่งใสของ
ข้าราชการ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
อบต.บ้านใหม่ มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อผลิตคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และเพื่อเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากร
ให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

บุคลากรมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของอบต.บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

เล่ม มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

15 ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารอปท. 

เพื่อแสดงเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารด้วยการจัดท า
แผนป้องกันการทุจริต
ในองค์กรท่ีบริหาร 

ประกาศเจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร อย่าง
น้อย 1 ฉบับ ,มีการประกาศ
เจตจ านงการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง และแผน
ปฎิบัติการห้องกันการทุจริตของ
อปท. 4 ป ี

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การบริหารราชการของอบต.
บ้านใหม่ มีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรอบต.บ้านใหม่ได้ 

ส านักปลัด 

16 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

เพื่อก าหนดมาตรการ
ด้านความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของอบต.
บ้านใหม่ 

จัดท ามาตรการด้านการ
บริหารบุคคลของอบต.
บ้านใหม่ จ านวน 1 
มาตรการ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

เล่ม มีการจัดมาตรการด าเนินด้าน
บริหารบุคคลของอบต.บ้าน
ใหม่ ๑ มาตรการ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคล
ด้านการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
อบต.บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 มีการพิจารณา
เลื่อนข้ันเดือนท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 

พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้างอบต.
บ้านใหม่ ได้รับ
ความเป็นธรรมใน
การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

ส านักปลัด 

18 การจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมี
การวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตาม
ท่ีตั้งไว้ได้ใช้
งบประมาณตาม
ความจ าเป็นและ
ถูกต้อง 

บุคลากรในส านักปลัด ,  
กองคลัง  , กองช่าง 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรมีความ
เข้าใจในการ
ท างานตาม
ระเบียบ 

บุคลากรในส านัก
ปลัด ,  
กองคลัง  , กอง
ช่าง สามารถวาง
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้
อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 

19 การพัฒนาการ
จัดท าแผนพัสดุ 

เพื่อให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผนพัสดุท่ีวางไว้ 

หัวหน้าหน่วยงานทุก
ส านัก  
ทุกกอง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 หัวหน้า
หน่วยงานทุก
ส านัก ทุกกอง 
และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดสุามารถซื้อ
จัดจ้างตามแผน
พัสด ุ

ผู้ปฏิบัติงาน 
ปฎิบัติงานเป็นไป
ตามแผนการจัดหา
พัสดุ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามแผนงาน / 
โครงการต่าง ๆ ของ
อบต.บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

21 มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนผู้มา
รับบริการเกิดความ
พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ประชาชนผู้รับบริการ  
ร้อยละ 80 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

ประชาชนผู้มารับ
บริการเกิดความ
พึงพอใจต่อการ
บริการ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

22 มาตรการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และถูกต้อง 

ประชาชนในเขต อบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 การปฏิบัติ
ราชการมีความ
โปร่งใส และมี
มาตรฐานการ
บริการสาธารณะ
ท่ีชัดเจน 

ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

23 มาตรการ การมอบ
อ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การบริหาร
ราชการของอบต.
บ้านใหม่มี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ 

คณะผู้บริหารอบต.บ้าน
ใหม่ ปลัดอบต. หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

การบริหาร
ราชการ การ
ด าเนินงานมีความ
คล่องตัวและ
รวดเร็ว 

เพื่อให้การบริหาร
ราชการของอบต.
บ้านใหม่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
อบต.บ้านใหม่ 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ท า
คุณประโยชน์ของ
อบต.บ้านใหม่ 

ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนในเขต อบต.บ้าน
ใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

คร้ัง ยกย่องประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร
ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในเขตอบต.
บ้านใหม่ 

ส านักปลัด 
 
 

25 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มา
ปฎิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขต อบต.
บ้านใหม่ 

- 
 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

คร้ัง เชิดชูเกียรติ
ประชาคมผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
 

26 จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้บุคลากร
ปฎิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

คร้ัง บุคลากรในองค์กร
ได้ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัด 
 

27 ด าเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่อบต.บ้าน
ใหม่ทุจริตและปฎิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้แก่บุคลากรยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีด ี

บุคลากรในอบต.บ้าน
ใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ร้อยละของเร่ือง
ร้องเรียนของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ภาคประชาชนมี
บทบาทในการเฝ้า
ระวัง และติดตาม 
ตรวจสอบการ
ท างานของ 
เจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง การพัสดุ 
ของอบต.บ้านใหม่ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับรู้ 

ประชาชนในพื้นท่ีอบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารท่ีอบต.
บ้านใหม่ประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 
 

29 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาอบต.
บ้านใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของอบต.
และตัวแทน
ประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
การจัดท าแผนฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
อบต.บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คกก.คณะ
กรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
อบต.บ้านใหม่ 
ท่ีประสิทธิภาพ 

อบต.บ้านใหม่ มี
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
อบต.บ้านใหม่ท่ีมี
ความโปร่งใส และ
ให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักปลัด 
 

30 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคม
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและตรวจ
รับการจ้าง 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับอบต.
บ้านใหม่ 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและ
ตรวจรับการจ้างท่ี
มีประสิทธิภาพ 

อบต.บ้านใหม่ มี
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและ
ตรวจรับการจ้างที่
มีส่วนร่วมกับ
ท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 มาตรการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

เพื่อจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง.ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

บุคลากรภายในอบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง บุคลากรภายใน
อบต.บ้านใหม่ มี
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

32 จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

เพื่อให้การปฎิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากรภายในอบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ส่วนราชการอบต.
บ้านใหม่มีรายงาน
การประเมินผล
การควบคุมภายใน 
ตามมาตรฐาน ข้อ 
๖ ท่ีเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

33 ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายในอบต.บ้าน
ใหม่ 

เพื่อให้ส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบจัดท าและ
น าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไป
ด าเนินการ 

บุคลากรภายในอบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ส่วนราชการอบต.
บ้านใหม่ที่
รับผิดชอบมีการน า
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียงได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล การ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง  การโอน  
ย้าย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม การ
ตรวจสอบ ก ากับ  
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

บุคลากรภายในอบต.
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง บุคลากรภายใน
อบต.บ้านใหม่มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย 
อย่างชัดเจน 

ส านักปลัด 
 

35 กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสทุกข้ันตอน
สามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง    ประชาชนต าบล
บ้านใหม่สามารถ
ตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของ
อบต.บ้านใหม่ 

กองคลัง 
 

36 อบรม
คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ตรวจรับ
พัสดุและควบคุม
งานก่อสร้าง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  ตรวจรับ
การจ้าง   
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
ท าหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการทุกคณะ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง    ผู้ท่ีได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการทุก
คณะ ท าหน้าท่ีได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 กิจกรรมส่งเสริม 
ส.อบต.ให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

ส.อบต.บ้านใหม ่ - ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ส.อบต.บ้านใหม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่
และร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

งานกิจการสภา 
ส านักปลัด 
 

38 มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 

เพื่อสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมกันเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชั่น
ของอปท. 

คณะกรรมการชุมชน/
ตัวแทนชุมชน 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง คณะกรรมการ
ชุมชน/ตัวแทน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

39 มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ต้านการป้องกันการ
ทุจริต 

เพ่ือสร้างแกนน า แนว
ร่วมและเครือข่ายใน
การรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา
และภาคประชาชนใน
เขตต าบลบ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

คร้ัง ตัวแทนภาคต่าง ๆ  
ร่วมเป็นเครือข่าย
ต้านการทุจริต 

ส านักปลัด 
 

40 กิจกรรมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พอเห็นการทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ 

- ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
ถึงการทุจริตและ
อบต.บ้านใหม่
สามารถน าเร่ืองที่
ร้องเรียนไป
ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้าน
ใหม่ 

เพื่อสง่เสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง          
มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ 

-- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง          
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

42 โครงการป้องกันการ
ทุจริตและปลูก
จิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชน (โตไปไม่โกง)  

เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง
ค่านิยมแห่งความซื่อสตัย์
สุจริตและปลูกจิตส านึก
ให้เข้าใจปัญหาการ
คอร์รัปช่ันแก่เด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านใหม่ 

เด็กและเยาวชนต าบลบ้าน
ใหม่ จ านวน ๕๐ คน 

-- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในปัญหาคอร์รัปชั่น      
มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

ส านักปลัด 

43 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชกิและ
ผู้บริหาร อบต. 

เพื่อเผยแพร่การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 4 หมู่บ้าน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้มาใช้
สิทธิ ์

ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการ
เลือกตั้งเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการจ้างงาน
นักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงระหว่าง  
ปิดภาคเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษา
มีงานท าระหว่างปิด
ภาคเรียน 

นักเรียน/นักศึกษาใน
เขตต าบลบ้านใหม่ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นั ก เ รี ย น /
นักศึกษามีงานท า
ระหว่างปิดภาค
เรียน 

ส านักปลัดฯ 

45 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

ผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่
ที่ 1 - 4 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านให ม่ ได้ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

46 โครงการศูนย์
อินเตอร์เน็ตต าบล
บ้านใหม่ 

เพื่อจัดให้มีศูนย์
อินเตอร์เน็ตของ
ต าบลบ้านใหม่ 

มีศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต าบลบ้านใหม่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
อินเตอร์เน็ต
ต าบลที่ติดตั้ง 

ประชาชนเข้ามา
ใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต าบล 

ส านักปลัด 

47 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้นที่
จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการสนับสนุน
ไก่ชนพื้นบ้านเพื่อ
ส ร้ า ง ร าย ได้ แ ก่
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนการ
เลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน
ให้กับประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการเลี้ยงไก่
ชน 

ส านักปลัดฯ 

49 โครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการ
ประชาชนของ
ข้าราชการ
พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ อบต.
บ้านใหม่ ในยุค 
Thailand 4.0 

เพื่ออบรมส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่การให้บริการ
ประชาชนของ
ข้าราชการพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ 
อบต.บ้านใหม่ ใน
ยุค Thailand 4.0 

ข้าราชการพนักงาน
และเจ้าหน้าที่อบต.
บ้านใหม่ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ
พนักงานและ
เจ้าหน้าที่อบต.
บ้านใหม่ มี
ศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการ
ประชาชนใหม่ ใน
ยุค Thailand 
4.0 

ส านักปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 
โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียง 

เพื่อสง่เสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ป่วยติดเตียงในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านใหม่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับการดูแล 

ส านักปลัดฯ 

51 โครงการส่งเสริม
การอ่าน (บ้านหลัง
เลิกเรียน) 

เพื่อสง่เสริมการ
อ่านให้กับเด็ก
นักเรียน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการ
อ่านหลังเลิกเรียน 

ส านักปลัดฯ 

52 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบต. 
บ้านใหม่ 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านใหม่ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านใหม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ด้านต่างๆ 

ส านักปลัดฯ 

53 โครงการจัด
ประกวดหน้าบ้าน
น่ามอง 

เพื่อจัดให้มีการ
ประกวดภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ หมู่ที่ 1 - 4 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

หมุ่บ้านในเขต
ต าบลบ้านใหม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าบ้านน่ามอง
เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และความสะอาด
ในเขตพื้นที่ 

ส านักปลัดฯ 

รวมจ านวน  53  โครงการ 200,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาดา้นการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอมหาราชในการ
บริหารจัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอมหาราช ตาม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหา          ยาเสพ
ติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 

เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของของประชาชน 
ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ลดน้อยลง  

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด (CCTV) ในพ้ืนที่
ต าบลบ้านใหม่ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการเฝ้า
ระวังและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์แก่ประชาชนใน
จุดที่เป็นพ้ืนที่เส่ียง 

-ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด/ระบบสัญญาณ 
ฯลฯ  
-ติดตั้งเพ่ิมเติมตามจุดเส่ียง
ต่างๆ 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิดที่
ได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการเฝ้าระวังและ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์แก่
ประชาชนในจุดที่เป็น
พ้ืนที่เส่ียง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

เพ่ือป้องกันต่อต้าน
ท าลายยาเสพติดให้
หมดไปจากสังคม 

เยาวชน ประชาชนต าบล
บ้านใหม่ 4 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

มีแกนน าในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมาก
ขึ้น ลดปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ 
ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการร่วม
กิจกรรมพิธีสวน
สนามเนื่องในวัน  
อปพร. 

เพื่อสร้างความ
สามัคคี ในหมู่คณะ 

สมาชิกอปพร. 
อบต.บ้านใหม่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
20 

อปพร.มีความ
สามัคคี มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ท างานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพ่ือให้เกิดกองก าลัง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่
มีความเข้มแข็งและมี
ความรู้ความสามารถใน
การป้องกันสาธารณภัย
ในชุมชน 

ประชาชน สมาชิก  
อปพร. อบต.บ้านใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
ประชาชน/
อปพร.
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากฝึกอบรม
ทบทวนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
สถานการณ์จริงเมื่อ
เกิดภัย 

ส านักปลัด 

6 โครงการปลูก
จิตส านึกและสร้าง
ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกเสียสละเพ่ือ
สังคมส่วนรวมเกิด
ความเอ้ืออาทรท าให้
ชุมชนน่าอยู่ 

ประชาชน ต าบลบ้าน
ใหม่ 4 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีจิตส านึก
เสียสละเ พ่ือสั งคม
ส่วนรวมเกิดความ
เอ้ืออาทรท าให้ชุมชน
น่าอยู่ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปกป้อง 
สถาบัน ชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อปกป้องสถาบัน
ให้มีความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
ปกป้องสถาบัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความรัก สามัคคี 
เทิดทูนสถาบัน 

ส านักปลัด 

8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

จัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  8   โครงการ 310,000 610,000 610,000 610,000 610,100 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาดา้นการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุม/
สัมมนากิจกรรมเวที
ประชาคม เพ่ือร่วม
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน/
แผนแม่บท 

เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
พัฒนาหมู่บ้านต าบล 

จัดประชุมประชาคม เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนชุมชน จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม หมู่บ้าน อบต.แผนที่
ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถน าเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้านต าบล 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ
มหาราช 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ
มหาราช 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอมหาราช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่
อุดหนุน 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีลดลง  

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยทุธศาสตร์ที ่2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล.
เส้นสันคลองม่วงต่อ
จากของอบต.บ้าน
ขวาง หมู่ท่ี 1 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ถนนกว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  214.00  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
50.00 ซม.ตามสภาพจริง 

- - - 500,000 - ความยาวของ
ถนนท่ี
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 สะพานเหล็กข้าม
คลองชลประทาน 
13 ซ้าย (หน้าบ้าน
ครูแมว หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

สะพานเหล็กกว้าง ๒.๐๐ 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของอบต.
บ้านใหม่ 

- 300,000 300,000 - - ความยาว
สะพาน 
ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ลาน
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ประชาชน มี
สนามเด็กเล่น ลาน
กีฬาใช้ในการจัด
กิจกรรม/ออกก าลัง
กาย 

เทคอนกรีต กว้าง 22.00 
ม. หนา 0.10 ม.หรือมี
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
462 ตร.ม. 

- - 250,000 - - สนามเด็ก
เล่น/ลานกีฬา 
1 แห่ง 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน มีสนาม
เด็กเล่น ลานกฬีา
ใช้ในการจัด
กิจกรรม/ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลาแม่โพสพ หมู่ท่ี 
1  

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบล
บ้านใหม่ 

ปรับภูมิทัศน์(ศาลาทรง
ไทย)  
หมู่ท่ี 1 กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว  3.00 เมตร 

- 400,000 - - - ปรับภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบล
บ้านใหม่ 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมศาลาหลวง
พ่อรุ่ง หมู่ท่ี 2 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ขวัญก าลังใจของ
ชาวบ้าน 

ซ่อมแซมศาลาหลวงพ่อ
รุ่ง  
หมู่ท่ี 2 

- - 100,000 - - แห่ง ประชาชนได้มีท่ี
สักการะและยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างศาลาบริเวณ
สะพานไม้ หน้าบ้าน
ผช.ออด หมู่ท่ี 2   
 

เพื่อให้ประชาชนได้
นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
และนักเรียนรอรถ
รับส่งนักเรียน 

ก่อสร้างศาลาบริเวณ
สะพานไม้ หน้าบ้านผช.
ออด 

- 100,000 - - - แห่ง ประชาชนได้มีท่ีนั่ง
พักผ่อนหย่อนใจ
และนักเรียนรอรถ
รับส่งนักเรียน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างห้องน้ า – 
ห้องส้วม ส าหรับ
ประชาชน/ ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 
หลังบริเวณรพ.สต.
บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2 

เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชน/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุให้ได้รับ
ความสะดวกในการใช้
ห้องน้ า-ห้องส้วม   

ก่อสร้างห้องน้ า – ห้อง
ส้วม ส าหรับประชาชน/ 
ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จ านวน 
1 หลัง 
 

- 150,000 - - - ก่อสร้าง
ห้องน้ า – ห้อง
ส้วม ส าหรับ
ประชาชน/ ผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชน/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุได้รับความ
สะดวกในการใช้
ห้องน้ า – ห้องส้วม  
 

กองช่าง 

8 ดาดคอนกรีตบริเวณ 
บ้านป้ามา 
ป้าวน หมู่ท่ี 2 

เพื่อการระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ดาดคอนกรีตคลอง 
บริเวณ บ้านป้ามา ป้าวน 
กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 
80.00 เมตร ลกึ 1.00เมตร 

- 250,000 125,000 - - คลอง บริเวณ 
บ้านป้ามา ป้า
วน ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

บ้านเรือน
ประชาชน น้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี 
ถนนเลียบคลอง
ชลประทานจากบ้าน
ครูล าพึงถึงเขตท่าตอ 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อรองรับการจราจร  
เพิ่มความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
มาของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ถนนกว้าง 3.50  เมตร 
ยาว 185.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

- 407,000 407,000 -  ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความ   
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้าเมรุวัดธรรมรส   
หมู่ท่ี 2 

เพื่อรองรับการจราจร  
เพิ่มความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
มาของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ถนนกว้าง 5.00  เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 
 

- 150,000 - - - ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความ   
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 เทคอนกรีตบริเวณ
ไหล่ทางส าหรับเป็น
ท่ีจอดรถวัดธรรมรส 
หมู่ท่ี 2   
 

เพื่อรองรับการจราจร  
เพิ่มความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
มาของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร , 
3.35 เมตร ยาว 135.00 
เมตร ,  50.00 เมตร 
ตามล าดับ หนา 0.10 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 434.00 ตารางเมตร 
 

- 100,000 - - - ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความ   
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 ดาดคอนกรีตล าราง
สาธารณะจากร้าน
เหลือ – คลอง 
บางแก้ว หมู่ท่ี 3  

เพื่อระบายน้ าจาก
หมู่บ้านลงคลองบาง
แก้วสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

ปากคลอง กว้าง 3.00 
เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 
425.00 เมตร 

- 400,000 - - - แห่ง สามารถระบายน้ า
ลงสู่คลองบางแก้ว
ได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ขุดลอกคลองไส้ไก่
ข้างบ้านแบงค์ หมู่ท่ี 
3  

เพื่อการระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ลอกคลอง ข้างบ้านแบงค์ 
หมู่ท่ี 3 กว้าง 1.50  
เมตรยาว 115.00 เมตร 

- 100,000 - - - คลองข้างบ้าน
แบงค์ ไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 บ้านเรือน
ประชาชน  
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมศาลา
บริเวณบ้านก านัน
เวียง หมู่ท่ี 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ซ่อมแซมศาลาบริเวณ 
บ้านก านันเวียง 

- 100,000 - - - ศาลาบริเวณ 
บ้านก านันเวียง
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ศาลาบริเวณบ้าน
ก านันเวียงเป็น
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ าเปิดปิด
บริเวณบ้านลุงเผือก 
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้เกษตรกรได้มี
น้ าไว้ท าการเกษตร 

ประตูระบายน้ าเปิดปิด
บริเวณบ้านลุงเผือก 
จ านวน  1 จุด 

- 30,000 - - - จ านวน
โครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมี
จ านวนเพิ่มมาก
ข้ึน 

เกษตรกรได้มีน้ าไว้
ท าการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนนซอย
บ้านก านัน หมู่ท่ี 3  

เพื่อรองรับการจราจร  
เพิ่มความสะดวก 
สบายในการสัญจรไป
มาของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ถนนกว้าง 3.50  เมตร 
ยาว 85.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีรวม 297 ตาราง
เมตร 

- 200,000 - - - ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความ   
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ปรับภูมิทัศน์รอบบ่อ
ทราย หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านให้สวยงาม 

- 200,000 131,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมา
พักผ่อนรอบ 
บ่อทราย 

สภาพภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้านสวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนน คส
ล.บริเวณ บ้านป้า
ถนอม ภู่แจ้ง – สุด
เขตหมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ  และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากถนน
ช ารุด 

ปรับปรุงถนนคสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 157.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี  

- 380,000  - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 วางท่อระบายน้ า 
บริเวณบ้านนางชนา
ภา ไทยจ าเริญรัญ   
หมู่ท่ี ๔   

เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วม 

ท่อระบายน้ า ขนาด
ประมาณ Ø 0.60 ซม.  
ยาว 336.00 เมตร 
 

500,000 
 

- - - - จ านวนโครงการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น 

- น้ าระบายได้
สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้าง คสล.พร้อม
บดอัดบริเวณบ้าน
นางชนาภา  ไทย
จ าเริญรัญ หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้าง คสล.พร้อมบด
อัดถนนกว้าง  6.00  
เมตร ยาว 350.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

- 1,750,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 ขยายถนนคสล.ซอย
ป้าดับ หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

กว้าง  0.80เมตร   
ยาว 175.00 เมตร 
พร้อมลงดิน 

- 200,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคสล. 
บริเวณวัดวชิรธรรมา
ราม หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง   5.00  เมตร 
ยาว  115.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

- 374,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้าบ้านนางเล็ก    
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

กว้าง  1.50 เมตร   
ยาว 75.00  เมตร   
หนา 0.10 เมตร 

- 70,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ถมดินริมถนนสาย
เอเซียบริเวณหน้า
ศูนย์OTOP หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ขนาดพื้นทีไม่น้อยกว่า  
6,750 ตร.ม.  ดินถมสูง
เฉลี่ย 3.00 เมตร 
 

- 500,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคสล. 
บริเวณท่ีกลับรถเข้า
หลวงปู่ทวด หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 500.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นทีไม่น้อยกว่า 2,000 
ตร.ม.   
ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 
ตามสภาพจริง 
 

- 1,200,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างคสล. ชว่ง
สุดปลายคลองดาด
คอนกรีตเข้าแก้มลิง  
หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 275.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นทีไม่น้อยกว่า 1,100 
ตร.ม.  ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้างตามสภาพจริง 

- - 700,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
คลองบางแก้ว 
บริเวณหลังร้านนาง
ล าดวน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ประชาชนใน
พื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์
จากท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ขนาดบันได กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร 

- 104,000 - - - จ านวนท่าน้ าท่ี 
กอสร้างแล้ว
เสร็จ 

เกิดความสะดวก 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ประโยฃน์จาก 
ท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่าง  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ขยายผิวถนนคสล.
จากสายเอเชีย – 
สะพานส้ม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง  50.00  ซม. 
ยาว 370.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร   

- - 300,000 - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง  
บริเวณบ้านวันนา  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

 ถนนกว้าง  3.50  เมตร 
ยาว   75.00   เมตร  
สูง 0.15 เมตร    

- 100,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างสะพานคสล.    
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างสะพานคสล. 
กว้าง  8.00   เมตร 
ยาว   20.00     เมตร  

- 2,500,000 2,500,000 - - ความยาวของ
สะพานท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 สะพานเหล็กข้าม
คลองบริเวณ 
บ้านครูชอบ หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

สะพานเหล็ก 
กว้าง ๒.๐๐ เมตร  
ยาว 20.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของอบต.บ้าน
ใหม่ 

- 250,000 - - - ความยาว
สะพาน 
ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ขุดลอกหนองข้ีนก 
หมุ่ท่ี 1 

เพื่อบ ารุงแหล่งน้ า
และทางระบายน้ า
สาธารณะ 

ขุดลอกหนองข้ีนก หมู่ท่ี 
1 

- 1,000,000 - - - คร้ัง แหล่งน้ าได้รับการ
เอาใจใส่และใช้
ประโยชน์ได้ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
คลองบางแก้ว 
บริเวณวัดธรรมรส 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ประชาชนใน
พื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์
จากท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
คลองบางแก้ว บริเวณวัด
ธรรมรส หมู่ท่ี 2 

- - 1,000,000 - - จ านวนท่าน้ าท่ี 
กอสร้างแล้ว
เสร็จ 

เกิดความสะดวก 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ประโยฃน์จาก 
ท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่าง  

กองช่าง 

34 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
คลองบางแก้ว 
บริเวณโรงเรียน
ชุมชนวัดสุเมธ หมู่ท่ี 
4 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ประชาชนใน
พื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์
จากท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
คลองบางแก้ว บริเวณ
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 
หมู่ท่ี 4 

- - 1,000,000 - - จ านวนท่าน้ าท่ี 
กอสร้างแล้ว
เสร็จ 

เกิดความสะดวก 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ประโยฃน์จาก 
ท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิตและจัด
กิจกรรมต่าง  

กองช่าง 

35 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเส้นหลัง
ตึกเหลืองถึงอุทยาน
สวรรค์หนองเจ็ดเส้น 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขอขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ เส้น
หลังตึกเหลืองถึงอุทยาน
สวรรค์หนองเจ็ดเส้น หมู่
ท่ี 4 

- 300,000 - - - แหง่ ในพื้นท่ีมีแสงสว่าง 
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 

 

 

 

99 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะวัดวชิรธรร
มารามถึงอุทยาน
สวรรค์หนองเจ็ดเส้น 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขอขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ วัดว
ชิรธรรมารามถึงอุทยาน
สวรรค์หนองเจ็ดเส้น หมู่
ท่ี 4 

- 200,000 - - - แห่ง ในพื้นท่ีมีแสงสว่าง 
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

37 พาดเสาไฟแรงต่ า 
(สายใน) หลังบ้าน
พี่ต๋ิมถึงเขตอบต.   
ท่าตอ หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็นค่า
พาดเสาไฟแรงต่ า  

- 50,000 - - - แห่ง ในพื้นท่ีมีแสงสว่าง 
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

38 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะริมคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 2-
4 ตรงข้ามทางเข้า
วัดธรรมรส ต.บ้าน
ใหม่ 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขอขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะริมคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี         
2-4 ตรงข้ามทางเข้าวัด
ธรรมรส ต.บ้านใหม่ 

400,000 - - - - แห่ง ในพื้นท่ีมีแสงสว่าง 
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า บริเวณคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้กระแสไฟฟ้ามี
ใช้อย่างเพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่านในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 1 

40,000 - - - - แห่ง มีกระแสไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
สะพานเหล็ก      
ข้ามคลอง
ชลประทาน (หน้า
บ้าน นางชนาภา  
ไทยจ าเริญรัญ) 
 หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

สะพานเหล็กกว้าง ๒.๐๐ 
เมตร ยาว 20 เมตร 

250,000 - - - - ความยาว
สะพาน 
ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางบริเวณ
บ้านนายสงัด หมู่ท่ี 
1 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา       
0.10 ม. 

- 26,000 - - - ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้ากลุ่มบ้านนางบุญ
ยัง หมู่ท่ี 1 
 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ถนนกว้าง  3  เมตร  
ยาว 70  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทาง ตามสภาพจริง 

- 105,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้ากลุ่มบ้านลุงสาน  
หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง  3  เมตร  
ยาว 55  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทาง ตามสภาพจริง 

- 82,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้ากลุ่มบ้านครูเสวก  
หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง  3  เมตร  
ยาว 70  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทาง ตามสภาพจริง 

- 105,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนายวิจิต  ผล
ยาม  หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

ถนนกว้าง      เมตร  
ยาว       เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทาง ตามสภาพจริง 

- 30,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างโดมตลาด
นัดวัดธรรมรส หมู่ท่ี 
2  (ขยายต่อจาก
ส่วนเดิม) 

ประชาชนได้มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ก่อสร้างโดมจ านวน 1 
หลัง 

- - 500,000 - - โดมจ าหน่าย
สินค้าท่ีแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมหินคลุก
ถนนในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 3  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
 

- 100,000 - - - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 ถมคลองฝังท่อเส้น
บ้านก านัน  
หมู่ท่ี 3 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ถมคลองฝังท่อเส้นบ้าน
ก านัน  
 

- 200,000 - -  ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 เทคลองดาดตัววี 
บ้านนายศราวุธ 
(แบงค์) หมู่ท่ี 3 

เพื่อระบายน้ าจาก
หมู่บ้านลงคลองบาง
แก้วได้สะดวก 

เทคลองดาดตัววี - 200,000 - - - แห่ง สามารถระบายน้ า
ได้ดี 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างประตูเปิด
ปิดน้ า  
บริเวณหนองเจ็ดเส้น 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ า  
บริเวณหนองเจ็ดเส้น  

- 50,000 - - - แห่ง สามารถกักเก็บน้ า
ได้ดี 

กองช่าง 

51 ขยายถนนคสล.
สะพานส้ม  
หมู่ท่ี4 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขยายถนนกว้าง 0.50  
เมตร ยาว 350.00 เมตร  
 

- 500,000 - - - แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างโดมวัดสุเมธ 
หมู่ท่ี 4 

ประชาชนได้มีสถานท่ี
จัดท ากิจกรรมงาน
เทศกาลและงาน
ประเพณีต่าง ๆ 

ก่อสร้างโดมจ านวน  
1 หลัง 

- - 500,000 - - มีสถานท่ีจัดท า
กิจกรรมท่ีแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้มีมีสถานที่
จัดท ากจิกรรมงาน
เทศกาลและงาน
ประเพณีต่าง ๆ 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคสล.
บริเวณ 
วัดวชิรธรรมาราม 
หมู่ท่ี 4 

เป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนสวยงาม 

ถนนกว้าง 6  เมตร ยาว   
155  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 930 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนที่บริเวณหลวงปู่ทวด  
ม.4 

- 500,000 500,000 - - ต าบลบ้านใหม่
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า
บริเวณบ้านนาง    
อ าภา  เชียงดี 
(ทางสาธารณะ)  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและประชาชน
ในพื้นท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากท่าน้ า
ในการด ารงชีวิต 

ก่อสร้างทางลงท่าน้ า 
บริเวณบ้านนางอ าภา  
เชียงดี(ทางสาธารณะ) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 
 

- - - 200,000 - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

เกิดความสะดวก 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จาก 
ท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิต 
 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างทางลงท่าน้ า
บริเวณบ้านนายแกะ  
(ทางสาธารณะ) 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและประชาชน
ในพื้นท่ีได้ใช้
ประโยชน์จากท่าน้ า
ในการด ารงชีวิต 

ก่อสร้างทางลงท่าน้ า  
บริเวณบ้านนายแกะ   
(ทางสาธารณะ) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 
 

- - - 100,000 - แห่ง เกิดความสะดวก 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จาก 
ท่าน้ าในการ
ด ารงชีวิต 
 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างหอถังสูง
แบบถังเหล็กรูปทรง
ถ้วยแชมเปญขนาด 
ความจุ 30 ลบ.ม.
ความสูง 20 ม. 
หมู่ท่ี 4  
(ฝั่งอบต.บ้านใหม่) 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและ
แก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าอย่างย่ังยืน 

หอถังสูงแบบถังทรงถ้วย 
แชมเปญขนาด ความจุ 
30  ลบ.ม.ความสูง 20 ม.  
จ านวน  1 แทงค์ 
  

- 671,000 671,000 - - แห่ง ประชาชนในพื้นท่ีมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคและไม่มีการ
ขาดแคลนน้ า 

กองช่าง 

57 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ป้ายบอกทางเข้าวัด
สุเมธ บริเวณถนน
สายเอเชีย หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้เห็น
ป้ายอย่างชัดเจน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมป้าย
บอกทางเข้าวัดสุเมธ 
บริเวณถนนสายเอเชีย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 แห่ง ประชาชนเห็นป้าย
บอกทางได้อย่าง
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างสะพาน
บริเวณเส้นอู่โชติ หมู่
ท่ี 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างสะพานบริเวณ 
เส้นอู่โชต ิ1 สะพาน 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 
  

- - - 3,000,000 - ความยาวของ
สะพานท่ี
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคสล.
บริเวณหนองเจ็ดเส้น 
หมู่ท่ี 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณ 
หนองเจ็ดเส้น 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 
 

- - - 5,000,000 - ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

60 วางท่อ คสล. ถนน
เส้นหนองรี-หนอง
ข้ีนกใหญ่ หมู่ท่ี 1  

เพื่อใหน้้ าระบายได้
อย่างสะดวก 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø 
1.00 เมตร จ านวน 12 
ท่อน (2) จุด พร้อมเท
คอนกรีตรองพื้นท่อ/ดาด
คอนกรีตหัว-ท้ายท่อ 

- 100,000 100,000 - -  วางท่อ คสล.
12 ท่อน 

น้ าระบายได้สะดวก
ข้ึน 

กองช่าง 

61 วางท่อบริเวณ    
หนองแร่ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีการระยาย
น้ าได้เป็นอย่างดี 

วางท่อบริเวณหนองแร่ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 
 

- 100,000 - - - แห่ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นท่ี 

กองช่าง 

62 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลพ่อแก่  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลพ่อแก่  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลพ่อ
แก่ ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

160,000 - - - - แห่ง ภูมิทัศน์รอบศาล
พ่อแก่มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ก่อสร้างสะพาน
เหล็ก หน้าวัดสุเมธ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 

สะพานกว้าง 2 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

250,000 - - - - แห่ง มีเส้นทางใช้สัญจร
เพิ่มข้ึน ประชาชนมี
ความสะดวก 

กองช่าง   

64 ก่อสร้างถนน คลส.
บริเวณบ้านนาง
อนงค์ ทรัพย์สุริต 
หมู่ท่ี 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 

กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 50 เมตร 

100,000 - - - - แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างบานประตู
รายบายน้ าเข้าหนอง
ข้ีนก หมู่ท่ี 1-2 

เป็นแหล่งน้ าเพ่ือกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรฤดูแล้ง 

ประตูระบายน้ า 1 เมตร 
จ านวน 2 แห่ง 

100,000 - - - - แห่ง มีแหล่งน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดู
แล้ง 

การช่าง 

66 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 
4 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรม การร่วมท า 
แก้ไขปัญหาของชุมชน 

กว้าง 12เมตร 
 ยาว 27 เมตร 

150,000 - - - -- แห่ง เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองช่าง 

67 ติดตั้งกระจกโค้ง หมู่
ท่ี 1-4 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

กระจกโค้ง 50,000 - - - - แห่ง ป้องกันการเกิดอุบ
ติเหตุในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

68 ลงลูกรังบริเวณบ้าน
นายสมชาย ผดุง
พรต หมู่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 

กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 165 เมตร 

25,000 - - - - แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

69 ลงหินคลุกถนนซอย
บ้านก านันไวพจน์ถึง
หนองเจ็ดเส้น  
หมู่ท่ี 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 920 เมตร 

154,000 - - - - แห่ง ท าให้การคมนาคม
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 วางท่อระบาย
น้ าหน้าร้านดวล 
พร้อมลงหินคลุก หมู่
ท่ี 4 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร 

30,000 - - - - แห่ง ไม่เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง   

71 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมรางวี ข้างร้าน
ประเทือง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้น้ าระบายได้ดี
ย่ิงข้ึน 

ท่อระบายน้ า ขนาด 
0.30 เมตร จ านวน 6 
ท่อน  รางวียาว 130 
เมตร 

70,000 - - - - แห่ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นท่ี 

กองช่าง 

72 วางท่อระบายน้ าตรง
บ้านสายหยุด ถึง
คลองบางแก้ว หมู่ท่ี 
4 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 90 
เมตร 

90,000 - - - - แห่ง ไม่เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

73 ติดตั้งป้ายบอกทาง 
ป้ายแนะนะแหล่ง
ท่องเท่ียว ต.บ้าน
ใหม่ 

เพื่อบอกทางแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบล 

จ านวน 5 ป้าย 94,000 - - - - แห่ง ประชาชนท่ัวไปรู้
แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลบ้านใหม่ 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากหมู่ท่ี 4 ถึง
ยูเทิร์นใต้สะพาน
ถนนสายเอเชีย  

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 730 
เมตร 

700,000 - - - - แห่ง ประชาชนท่ีใช้ถนน
มีความปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ าเปิดปิด
ข้างวัดสุเมธ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
พื้นท่ีบริเวณวัด 

ประตูระบายน้ าขนาด 
1 เมตร 1 ชุด 

50,000 - - - - แห่ง น้ าในคลอง
ชลประทาน-อยุธยาไม่
สามารถไหลเข้าท่วมขัง
บริเวณพื้นที่วัดได้ 

กองช่าง 
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โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
ต าบลบ้านใหม่ หมู่ท่ี 
1-4 

เพื่อให้มีแสงสว่างถนน
ในหมู่บ้านในยาม
กลางคืน 

400 โคม 1,000,000 - - - - 4 หมู่บ้าน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง   

77 ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล (วัดธรรม
รส) พร้อมราง
ระบายน้ าและไฟ
ส่องสว่างสปอร์ต
ไลท์ 

เพื่อให้สนามกีฬาใช้
งานได้ เด็กและ
เยาวชน ประชนชน
ท่ัวไปเล่นกีฬา 

กว้าง 60 เมตร ยาว 
100 เมตร 

410,000 - - - - 1 แห่ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ส านักปลัด 

78 ลอกดากคอนกรีตใส้
ไก่จากบ้านยาย
แหวน-ถนนสาย
เอเซีย 

เพื่อเป็นคลองระบาย
น้ าและเป็นแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตร 

กว้าง 2.50 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 271 เมตร 

- - - 945,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้
ทางเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างสะพานลอย 
หมู่ท่ี 4 หน้าหลวงปู่
ทวด 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในการ
เดินทาง 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
50 เมตร 

- - - 15,000,000 - 1 แห่ง มีสะพานส าหรับให้
ประชาชนข้ามใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนน คสล.
หน้าหลวงปู่ทวดฝั่ง
ตะวันตก กม.สาย
เอเชียหมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 1,414,000 1,414,000 -  แห่ง ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็วใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

81 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบบ่อทราย  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวย 

จ านวน 5 ไร่ - 131,000 131,000 - - แห่ง มีแหล่งน้ า
สาธารณะใน
หมู่บ้านเป็นสถานท่ี
พักผ่อน 

กองช่าง   

82 ก่อสร้างถนน คสล.
รอบบ่อน้ าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ในรอบบ่อน้ าให้ดี
ย่ิงข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 960,000 - - แห่ง มีถนนเข้าบ่อ
สาธารณะ 

กองช่าง 

83 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
อ่างทอง 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 1 

330,000 - - - - แห่ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
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โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
อ่างทอง 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะจากประตู
ระบายน้ า-สะพานสีส้ม 
หมู่ท่ี 1-4 

200,000 - - - - แห่ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

85 อุดหนุนการไฟฟ้า
ภูมิภาคจังหวัด
อ่างทอง 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะหมู่ท่ี 1 จาก
เขตท่าตอ-หมู่ท่ี 2 

330,000 - - - - แห่ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

86 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
อ่างทอง 

เพื่อให้แสงสว่างใน
เวลากลางคืน 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะหมู่ท่ี 2 จาก
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ถึง
เขตติดต่อเทศบาลต าบล
มหาราช 

224,000 - - - - แห่ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
บริเวณวัดธรรมรส 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การจัดกิจรรมต่างๆ
ของประชาชน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 24 
เมตร  

238,800 - - - - 1 แห่ง มีสถานท่ีในการจัด
กิจรรมต่างๆของ
ประชาชน 

กองช่าง 

88 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายสันคลอง
ม่วง หมู่ท่ี 1   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. 

- - 100,000 - - ถนนยาว 
40 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
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โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการขุดลอก
หนองข้ีนกเล็ก – 
หนาองข้ีนกใหญ่ หมู่
ท่ี 1 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าใช้
ทางการเกษตร 

ปากกว้าง 1.50 ม. ยาว 
900 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 
ม. พร้อมวางท่อคสล.Ø 
1.00 ม. จ านวน 12 
ท่อน 

- - 300,000 - - ขุดลอก 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่ง
น้ าใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

90 โครงการลงดินลูกรัง
เลียบคันคลองสาย
หนองรี หมู่ท่ี 1  

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการขน
พืชผลทางการเกษตร 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,600 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - 200,000 - - ลงดินลูกรัง
ความยาว 
1,600 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคันคลอง
ฝั่ง 13 ซ้าย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 250 ม.พื้นท่ีคสล. 
875.00 ตร.ม.ไหล่ทาง
ลงดินลูกรังกว้างตาม
สภาพพ้ืนท่ี 

- - 500,000 - - ถนน คสล.
ความยาว 
 250 ม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประจ าจุดรอ
รถ หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนมีท่ี
พักรอรถ 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 3.00 ม. 
พื้นท่ี 9.00 ตร.ม. 

- - 200,000 - - ศาลา 1 หลัง ประชาชนมีท่ีพักร
อรถ 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางเข้าออกบ้านนาย
สมชาย ผดุงพจน ์    
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีแสงสว่าง 
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจร 

ระยะทางยาว 175 ม. - - 200,000 - -  มีแสงสว่าง 
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหนองม่วง – 
หนองหม้อ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนพืชผล
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม.ยาว 136.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 544 
ตร.ม. ไหล่ทางลง
ลูกรังตามสภาพจริง 

- - 300,000 - - ถนน คสล.
ความยาว  
136 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

95 โครงการวางท่อระบาย
น้ า บริเวณหลังวัดธรรม
รส หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก 

วางท่อ คสล.ขนาดØ 
0.610 ม. จ านวน 
163 ท่อน พร้อมถม
ดิน และบ่อพักจ านวน 
1 บ่อ 

- - 200,000 - - ท่อ คสล. 
163 ท่อน 

น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าบริเวณ
บ้านนายทองดี หมู่ท่ี 
2 (ท าธนาคารน้ าใต้
ดิน) 

เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก 

วางท่อระบายน้ าตาม
แบบแปลน อบต.บ้าน
ใหม่ก าหนด 

- - 100,000 - - น้ าระบาย
สะดวกข้ึน  

น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

97 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพ่ือเป็นค่าช้า
จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าทางสาธารณะ
จากหน้าวัดธรรมรส –      
บ้านนายสีนวล หมู่ที่ 
2 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - 100,000 - - หมู่บ้านมีไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 1 แห่ง 

มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ ประชาชน
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

98 โครงการขุดลอก
คลอง บริเวณบ้าน
ลุงเหลือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวกมีน้ าใช้
ทางการเกษตร 

ขุดลอกคลองตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก าหนด 

- - 100,000 - - น้ าระบาย
สะดวกข้ึน 
 

น้ าระบายได้อย่าง
สะดวกมีน้ าใช้ทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

99 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนเสาไฟฟ้า 
จ านวน 3 ต้น หมู่ที่ 3 

เพื่อเปลี่ยนจากเสาไม้
เป็นปูน 

เปลี่ยนเสาไฟบริเวณ
บ้าน ป้าอิ้ง หมู่ 3 

- - 100,000 - - เสาไฟเปลี่ยน
ครบ 3 ต้น 

เปลี่ยนจากเสาไม้
เป็นปูน 

กองช่าง 

100 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าบ้านนาง
เขียว 

เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก 

ขนาดØ 0.30 ม. 
จ านวน 5 ท่อน 

- - 100,000 - - น้ าระบาย
สะดวกข้ึน 
 

น้ าระบายได้อย่าง
สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านป้า
ยมหมู่ท่ี 3 พร้อม
วางท่อ คสล.และท า
บ่อพักจ านวน 4 บ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ความสะดวกในการ
สัญจร 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 28.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นท่ี 
คสล. 70.00 ตร.ม. ไหล่
ทางลงดินลูกรังตามภาพ
พื้นท่ีจริงวางท่อ คสล.
ขนาดØ 0.30 ม. 
จ านวน 56 ท่อน พร้อม
ถมดินหลังท่อและบ่อพัก
จ านวน 4 บ่อ 

- - 100,000 - - ถนน คสล.
ความยาว  
28 เมตร 

ประชาชนมี 
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนชนมี
ท่ีพักส าหรับรอรถ
โดยสาร 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 3.00 ม. 
พื้นท่ี 9.00 ม. 

- - 200,000 - - ศาลา 1 แห่ง ประชาชนชนมีท่ีพัก
ส าหรับรอรถ
โดยสาร 

กองช่าง 

103 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมลง
หินคลุกบริเวณหลัง
บ้าน ผช.ฉลอง หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้น้ าระบาย 
ได้อย่างสะดวก 

วางท่อ คสล.ขนาดØ 80 
Cm. พร้อมลงดินถม
หลังท่อ และลงหินคลุก 

- - 150,000 - - น้ าระบาย
สะดวกข้ึน 

น้ าระบาย 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถของ อบต.
บ้านใหม่ หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้มีท่ีจอดรถ 
อบต.และบริการ
ประชาชน 

กว้าง 8 ม. 
ยาว 15 ม. 

- - 300,000 - - โรงจอดรถ 
1 แห่ง 

มีท่ีจอดรถ อบต.
และบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้าน   
ป้ายมหมู่ท่ี 3 พร้อม
วางท่อ คสล.และท า
บ่อพักจ านวน 4 บ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. ยาว 28.00 ม. หนา 
0.15 ม. พ้ืนที่ คสล. 
70.00 ตร.ม. ไหล่ทางลง
ดินลูกรังตามภาพพ้ืนที่จริง
วางท่อ คสล.ขนาดØ 0.30 
ม. จ านวน 56 ท่อน พร้อม
ถมดินหลังท่อและบ่อพัก
จ านวน 4 บ่อ 

- - 100,000 100,000 - ถนน คสล.
ความยาว 
 28 เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

106 โครงการก าจัด
วัชพืช/ผักตบชวา
คลองบางแก้วโดยใช้
วิธีการหรือ
นวัตกรรมท่ี
เหมาะสม 

เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก 

ก าจัดวัชพืช ตาม
รายละเอียดแบบแปลน
ท่ี อบต.ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 น้ าระบายได้
สะดวกข้ึน 

น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างศาลาจุดรอ
รถผู้โดยสาร หน้า
ทางเข้าหมู่ท่ี 4 (ตรง
ข้ามพุทธอุทยาน
หลวงปู่ทวด) 
 

เพื่อให้ประชานมีท่ีนั่ง
พักส าหรับรอรถ  

ศาลารอรถ ตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด 

- - 200,000 - - ศาลา 1 แห่ง ประชานมีท่ีนั่งพัก
ส าหรับรอรถ 

กองช่าง 

108 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใต้แท็งน้ า หมู่ท่ี 
1,2,4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี
ในการดูแลรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

33,750 - - - - ลาน คสล 
3 แห่ง 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
สะดวกในการดูแล
รักษาระบบประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 
บริเวณถนนและพ้ืนที่
สาธารณะต่าง ๆ 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
ต าบลบ้านใหม่ บริเวณ
ถนนและพ้ืนที่สาธารณะ
ต่าง ๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แห่ง พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สวยงาม 

ส านักปลัด 

รวมจ านวน  109   โครงการ 6,179,550 18,552,000 16,039,000 25,745,000 900,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 พฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล และยทุธศาสตร์ที ่2  การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในพื้นท่ี
ต าบลบ้านใหม่ 

เพื่อให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการเฝ้า
ระวังและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่
ประชาชนในจุดท่ีเป็น
พื้นท่ีเสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด/ระบบสัญญาณ 
ฯลฯ และติดเพิ่มเติมตาม
จุดเสี่ยงต่าง ๆ  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ีได้รับ
การปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการเฝ้าระวัง
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์แก่
ประชาชนในจุดท่ี
เป็นพื้นท่ีเสี่ยง 

ส านักปลัด 

2  จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  จ านวน 1 
ซุ้ม ติดตั้งบริเวณหมู่
ท่ี 1 

-เพื่อเทิดพระเกียรติ 
และปกป้องสถาบัน
ให้เกิดความเข้มแข็ง 

-จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ขนาดสูง 735 
ซม. กว้าง 344 ซม. 

- 150,000 - -  จ านวน 1 ซุ้ม -ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคีในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ระบบเสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสาย 4 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4 หมู่บ้าน ระบบเสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

4 โครงการขยายระบบ
เสียงตามสายให้

ครอบคลุมท้ังต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ

ท่ัวถึง 

4 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดท าพร้อม
ติดตั้งป้ายบอกชื่อ
ซอยภายในหมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการสัญจรไปมา 

หมู่ท่ี 1 - 4 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 4 หมู่บ้าน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ส านักปลัด 

รวม  5  โครงการ 350,000 800,000 650,000 650,000 650,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

4.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเดินท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-4 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

วางท่อเมนประปา 4 
หมู่บ้าน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 4 หมู่บ้าน ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 4 
หมู่บ้าน รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ก้าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 4 หมู่บ้าน ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวมจ้านวน  2  โครงการ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - - 
  

แบบ ผ.  02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1.พัฒนาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านบริหารจดัการ 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาแกล้มลิง (หนอง
เจ็ดเส้น)  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืน หมู่ที 4 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ  สาธารณปูการ  
เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล 

แกล้มลิง (หนองเจ็ด
เส้น)  หมู่ที่ 4 

- - - - 10,966,000 1  แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดฯ ที่
ได้มาตรฐานสากล  
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นจาก
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 
(ของบประมาณ
จากแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด) 
ที่อย 1518/1593   
ลว  10 ก.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1  
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ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และงานอ่ืน ๆ  

-รถยนต์บรรทุกน้ า  
ขนาด 6 ล้อ 6,000 ลิตร 
-ขนาดเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 140 แรงม้า 

- - - 2,500,000 -  1 คัน มีรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ส าหรับ
ช่วยบรรเทาสาธารณ
ภัยและใช้ประโยชน์อ่ืน 
ๆ 

กองช่าง 
(ของบประมาณ
จากแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด) 

3 จัดซ้ือรถกระเช้า เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  และเพ่ือ
ปรับภูมิทัศน์ให้ดู
สวยงาม 

-ขนาด 6 ตัว ก าลัง
แรงม้า   
-ไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า 

- - - 2,500,000 -  1 คัน มีรถกระเช้าได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

กองช่าง 
(ของบประมาณ
จากแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด) 

4 จัดซ้ือรถเก็บขยะมูลฝอย 
แบบยกท้าย 

เพ่ือเก็บขยะมูลฝอย
ต าบล 

-ขนาด 6 ล้อ ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 10 
ลบ.ม. รับน้ าหนักบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม 

- 2,500,000 -  - 1 คัน มีรถเก็บขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 

กองช่าง 
(ของบประมาณ
จากแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด) 

5 ก่อสร้างเขื่อนกันดิบ
พังทลายบริเวณหน้าวัด
ธรรมรส หมู่ที่ 2 

เพ่ือป้องกันคันคลอง
สไลด์ ป้องกันการตื้น
เขินของคลองบางแก้ว 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน
พลังทลาย  

- - -  5,000,000 1 แห่ง ลดปัญหาการพังทลาย
ของคลอง คลองไม่ตื้น
เขิน 

กองช่าง 
(ของบจาก 
อบจ.อย) 
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ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                
จะได้รับ 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกหนอง
ขี้นก หนองแร่ และหนอง
ตาจันทร์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก มีน้ าใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดหนองขี้นก หนองแร่ 
และหนองตาจันทร์ ลึก
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินที่ขุดไม่
น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม. 

- - - - 1,200,000 3 แห่ง น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง(ขอ
งบประมาณจาก
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด) 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณหลังบ้าน
ก านัน หมู่ที่ 3  

เพ่ือเปิดเส้นทาง
คมนาคมประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจรและใช้ขน
พืชผลทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน รา
ละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - 1,200,000 - - 1 แห่ง มีเส้นทางคมนาคม
ใหม่เกิดข้ึนประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร
และใช้ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง(ขอ
งบประมาณจาก
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด) 
 

รวมจ านวน  7  โครงการ - 2,500,000 1,200,000 5,000,000 6,200,000 - - - 
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              บัญชีครุภัณฑ์ 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
             องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชนิดแขวน  ขนาด 36,000 บีทีย ูจ านวน 1 ตวั 

- 47,000 - - - ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องท าลายเอกสาร  แบบตัดละเอียด ท าลายครั้ง
ละ 20 แผ่น  จ านวน 1 เครื่อง 

- 49,500 - - - ส านักปลัด 

3 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถรางเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

 จ านวน 1 คัน 
- 800,000 800,000 800,000 800,000 

ส านักปลัด 

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาพร้อมสปอร์ตไลท์ 3 ดวง  จ านวน  8  ต้น - 130,000 130,000 - - กองช่าง 

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฃนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  ส าหรับใช้ในการ
รักษาความปลอดภัยทั่วไป  จ านวน  4 ตัว (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัล        
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2562) 

- 132,000 - - - ส านักปลัด 

6 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง  สูบน้ าได้ 1000 ลิตร    
ต่อนาที  ขนาด 5 แรงม้า 

- 26,800 - - - ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง - 2,000 - - - ส านักปลัด 

8 แผนงานงานบริหาร
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โตะ๊ท างานเหล็กพร้อมกระจก ลิ้นชัก 2 ฝั่ง 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท 

- 23,700 - - - ส านักปลัด 

9 แผนงานงานบริหาร
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงานพนักพิง จ านวน 3 ตัวๆละ 
2,400 บาท 

- 7,200 - - - ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหน้าโพเมก้าขาวเงา ขนาด 60×120×75 
จ านวน 5 ตัวๆละ 1,800 บาท 

- 9,000 - - - ส านักปลัด 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โพเดียม ชุดใหญ่ - 5,000 - - - 
ส านักปลัด 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562) 

- 33,000 120,000 - - ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง(ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561) 

- 7,900 - - - ส านักปลัด 

14 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในการงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 
จ านวน 4 ตัว (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
กล้องวงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปี 2560)   

- 132,000 - - - ส านักปลัด 

15 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561) 

- 33,000 22,000 - - กองคลัง 

16 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 2 ตู ้ๆ ละ 5,500 บาท 

- 11,000 - - - กองช่าง 

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โต๊ะ - 3,000 - - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561) 

- 33,000 - - - กองช่าง 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2562) 

- 7,900 7,900 - - กองช่าง 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ไฟฟ้า 1,800 วัตต์ ขนาด 12 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 10,000 10,000 - - กองช่าง 

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง จ านวน 
4 เคร่ือง เคร่ืองละ 9,500 บาท (คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561) 

- 38,000 38,000 38,000 38,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง 
ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง(คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ มกราคม 2561) 

- 50,000 - - - กองช่าง 

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง - 10,000 - - - กองช่าง 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน (คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561) 

- 40,800 - - - กองช่าง 

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส  
ขนาด 3.44×6.20 ม. จ านวน 2 ซุ้ม 

300,000 - - - - ส านักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 15 นิ้ว ขนาดก าลงั 
500 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 - - - - ส านักปลัด 

27 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนนอลูมิเนียมหลังเต่า มาตรฐาน มอก. 
จ านวน 250 ชุด 

450,000 - - - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จ านวน 1 ต้น 4,000 - - - - กองช่าง 

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงเอนกประสงค์ 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 
6,000 ลิตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 140 
แรงม้า 

- - - 2,500,000 - ส านักปลัด 

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถกระเช้า จัดซ้ือรถกระเช้า ขนาด 6 ล้อ ก าลังแรงม้าไม้น้อย
กว่า 150 แรงม้า 

- - - 2,500,000 - กองช่าง 

31 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถเก็บขยะ 
มูลฝอยแบบยกท้าย 

รถเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 10 ลบ.ม. รับน้ าหนักบรรจุไม่น้อยกว่า 5,000
กิโลกรัม 

- 2,500,000 - - - ส านักปลัด 

รวมจ านวน  31 รายการ 764,000 4,141,800 1,127,900 5,838,000 838,000 - 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 44 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่ อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 

       1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน์ 5  คะแนน 
 (5) กุลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
           1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน 
ประกอบด้วย 

1.1 การสรุปผลสถานการณ์การพัฒนา 30 คะแนน 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
1.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับ 12     5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญญาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณราคมถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (Kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
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  คะแนนรวม 100 เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่ างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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 (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

                      - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ จากระบบสาระสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan) มีดังนี ้

การวางแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)   

ยุทธศาสตร์  
 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านเศรษฐกิจ 

        
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านสังคม 

        
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านความม่ันคง 

        
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้ า น บ ริ ห า ร
จัดการ 

        
  

รวม           

  
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 (.......... โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเปน็ร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน     

   
2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

3 จากเงินสะสม   

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน   

5 สามารถด าเนินการได ้   
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  (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 (1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปอ้งกนั  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน 

 
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด แต่เพื่อเป็นการ

ป้องกันมีแนวทางการป้องกันโดยการลงพื้นที่ค้นหาการรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษ
ของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
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ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี ้ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถ่ิน ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน      
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  และผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปี        
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณที่

ด าเนนิการ 
1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,661,426.69 
2 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าและดูแล Website ของอบต. 4,425.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 99,272.00 
4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 185,511.75 
5 ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตทุางถนน 58,880.00 
6 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 150,000.00 
7 โครงการนวดแผนไทยห่วงใยผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 15,850.00 
8 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึงบริการ (ค่าจ้างเหมาฝงักลบขยะและมูลฝอย) 160,000.00 
9 โครงการสง่เสรมิผลิตภัณฑ์ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้า ประชาชน 100,000.00 
10 โครงการจัดกจิกรรมตลาดประชารฐัต าบลบ้านใหม่ 200,000.00 
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีวันส าคัญ งานราชการ 107,150.00 
12 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ในพื้นที่ต าบลบ้านใหม ่บริเวณถนนและพื้นทีส่าธารณะ 98,000.00 
13 ส่งเสริมและสร้างนสิัยให้กบัประชาชนในการคัดแยกขยะครวัเรือน 77,130.00 
14 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนทิรรศการการประกวดแข่งขัน 200,000.00 
15 โครงการศึกษาดูงาน/สง่เสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยงเชิงศิลปวัฒนธรรมฯ 34,500.00 
16 ค่าวัสดุส านักงาน 132,190.00 
17 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,540.00 
18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,723.80 
19 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 175,785.00 
20 ค่าวัสดุดับเพลิง 19,800.00 
21 ค่าวัสด ุ(อาหารเสริม นม) 284,116.70 
22 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 33,240.00 
23 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (ค่าจัดซื้อถังขยะ) 34,965.00 



136 
 

 

24 ค่าวัสดุเครื่องแตง่กาย (ส าหรบัเจ้าหน้าที่เกบ็ขยะ) 17,480.00 
25 ค่าวัสดุกีฬา 39,916.00 
26 ค่าวัสดุการเกษตร 65,718.00 
27 ค่าไฟฟ้า 735,953.45 
28 ค่าไปรษณีย์ 1,349.00 
29 ค่าโทรศัพท ์ 9,120.68 
30 ค่าบริการโทรคมนาคม (อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง) 90,264.57 
31 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุเมธเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 554,000.00 
32 เงินอุดหนุนส านักงานปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานยอยศยิ่งฟ้าฯ) 16,569.39 
33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ขยายเขตไฟฟา้ ริมคลอง 13 ซ้าย 355,520.63 
34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ 2 224,123.47 
35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองขยายเขตไฟฟา้ ม.2 - ม.4 384,810.34 
36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองขยายเขตไฟฟา้ ม.1 38,649.02 
37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 80,000.00 
38 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต จ านวน 3 ตู ้ 12,600.00 
39 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดประตู 2 บาน จ านวน 2 ตู ้ 13,500.00 
40 ค่าจัดซื้อซุม้เฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมค่าติดต้ัง 2 ชุด 300,000.00 
41 ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจงู 15 นิ้วขนาด 500 วัตต์ 10,000.00 
42 ค่าจ้างเขียนแบบแปลนที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นใหม่ 100,000.00 
43 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บรเิวณวัดธรรมรส ม.2 238,000.00 
44 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 5,500.00 
45 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(กองคลัง) 40,780.00 
46 ค่าวัสดุส านักงาน (กองคลงั) 99,986.00 
47 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร(์กองคลัง) 16,246.43 
48 ค่าเดินทางไปราชการ (กองช่าง) 3,900.00 
49 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(กองช่าง) 153,667.70 
50 ค่าวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 49,331.85 
51 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร(์กองช่าง) 29,500.00 
52 ค่าวัดสุก่อสร้าง(กองช่าง) 148,639.67 
53 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) 102,640.00 
54 ค่าวัสดุประปา (ค่าวัสดุประปา) 99,048.44 
55 ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟถนนอลมูิเนียมหลังเต่ามาตรฐาน มอก. 450,000.00 
56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บรเิวณหลงัวัดธรรมรส (บ้านพี่นงค์) ม.2 99,000.00 
57 โครงการก่อสร้างบานประตเูปิด - ปิดน้ า หมู่ 2 บริเวณหนองข้ีนก 84,000.00 
58 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บรเิวณบ้านนายวรวัชร เฉลยทิศ ม.4 118,000.00 
59 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ม.1-4 49,000.00 
60 โครงการลงลกูรงัถนนสายบ้านนายสมชาย ผดุงพรต ม.1 25,000.00 
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61 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังซอยข้างบ้านก านันไวพจน์ถึงหนองเจ็ดเส้น 147,000.00 
62 โครงการขุดวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณหน้าร้านน.ส.ล าดวน เฉลิมบุญ ม.4 27,000.00 
63 โครงการวางท่อระบายน้ าข้างร้านนางประเทอืง ม.3 88,000.00 
64 โครงการวางท่อระบายน้ าตรงบ้านนายสายหยุดถึงคลองบางแก้ว ม.4 74,000.00 
65 โครงการติดตั้งป้ายบอกทางป้ายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวต าบลบ้านใหม่ 64,000.00 
66 ปรับปรงุภูมิทัศน์ศาลพ่อแก ่ 160,000.00 
67 โครงการปรับปรงุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะต าบลบ้านใหม่ ม.1-4 421,000.00 
68 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบรเิวณหน้าบ้านนางชนาภา 245,000.00 
69 โครงการวางท่อระบายน้ าบรเิวณบ้านนางชนาภา ไทยจ าเรญิรัญ ม.4 412,000.00 
70 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบรเิวณหน้าวัดสุเมธ ม.4 245,000.00 
71 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าหน้าวัดสุเมธ ม.4 27,000.00 
72 โครงการจัดท าพร้อมติดต้ังป้ายบอกช่ือซอยภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1-4 150,000.00 
73 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,359.00 
74 บ าเหนจ็/บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 150,000.00 
75 จ่ายค่าค้างช าระค่ากระแสไฟฟ้า 170,000.00 
76 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 2,822,300.00 
77 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 681,600.00 

 
 


