
ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

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

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
  ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี

ความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
  ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
  ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                      
 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
       ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
       ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
         ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น

ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 



     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

  ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

 1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  

 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและ
ประเทศ 
  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุด  
   ๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
   ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

   3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมาย
การเพ่ิมรายได้ต่อหัว     

   ๓.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่  

                3.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



   3.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
   3.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

    3.5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ  

    3.5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

    3.5.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นใน
ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
    3.5.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    ๓.5.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ใน
การปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน    

    ๓.5.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุนให้ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ   
    ๓.5.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถใน การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

    ๓.5.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบ
สหกรณ์ให้สนับสนุน บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

   ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  
   ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  

   ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลด
ผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
  5. ด้านความมั่นคง 



   ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปูองกันปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
   ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้ง
ภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   

   ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน
การรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   

   ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
   6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

   6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
   6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

   6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

   7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
รวมทั้งมีกลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
   7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
   7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

   7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
น้ าประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

   7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลด
การน าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

   ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  



   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

   ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

   ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
    9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
   ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยก์ลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  

  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
   ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
  10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

   ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยง
ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย  

   ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้
ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

   ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 
 1.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 1.๓.๑ แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟูา รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทา

ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน การเดินทาง 
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลด

ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการ เชื่อมต่อโครงข่าย



การเดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและชนบท 

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ 

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับ 
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกันแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและความ
เสียหายเป็นมูลค่าสูง 

๗) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง      
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน สุขภาพ
และการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ ขนส่งมวลชน
สาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่ง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอด
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดารามชะอ า -   
หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และ
การสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและ เป็น
ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
  ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



  ๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก 
ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนากาญจนบุรี -
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรีกลุ่มดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน 
  ๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของ
ประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
  ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิต
ส าคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐมและ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 
  ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ ชายฝั่ ง รอบ
อ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 



  ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม  ก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)  สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 
  ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาแหล่งน้ า  และระบบกระจายน้ า  ใน พ้ืนที่ แล้ งซ้ าซาก อาทิ  กาญจน บุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่
การเกษตร  
  ๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี  ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้ง
กลุ่มเฝูาระวังภัยน้ าท่วม 
  ๓) ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรี 
และราชบุรี โดยการปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝูาระวั งติดตามการบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิและ
บทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
  ๔) ขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา        
แม่น้ าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
  ๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิ ธีการที่เหมาะสม 
เช่น ปลูกปุาชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรีเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการ
พัฒนาระหว่างพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือ     
สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่าน
สิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
  ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับ
ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยัง
พ้ืนที่ที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ 
   (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่
ลพบุรี-ปากน้ าโพ 
   (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
   (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง
พิเศษ พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
   (๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน 
และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 



  ๒) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยาและ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองพุน้ าร้อน 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง
แบบประหยัดพลังงาน 

1.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดสระบุรี) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 
พันธกิจ (Mission) 

  1. เพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม Electronics และ High Tech  
  2. พัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้ าน
เกษตรกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ แม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก และล าน้ าสาขา 
  4. การจัดการขยะ ผักตบชวา และวัชพืชและน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 5. บริหารจัดการเมืองและระบบ Logistics 
เปูาประสงค์รวม (Goal) 

  1. มีศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
  2. ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  3. ระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก และล าน้ า สาขา ได้รับการฟ้ืนฟูและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิผล สมดุล และยั่งยืน 
  4. การขยายตัวของชุมชนเมืองและระบบ Logisticsเป็นไปอย่างมีแบบแผน สอดคล้องกับ
การใช้   ประโยชน์ที่ดิน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 “Hub ของประเทศในการเรียนรู้ รองรับและปรับใช้เทคโนโลยี น าสิ่งดีไปพัฒนา รักษา

สภาพแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์ (สินค้า บริการ ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว) สู่สากล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน        
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 



  2. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 
  3. เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า
เจ้าพระยา/ปุาสักและล าน้ าสาขาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 

 4. เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัด
ระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่าย
บริการพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

เปูาประสงค์ : เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กลยุทธ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษา และชุมชนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  1. ผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 มีเพ่ิมมากข้ึน  
  2. ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สามารถรองรับการผลิตสินค้า        
“เชิงสร้างสรรค์” มีมากข้ึน 
  3. มีการน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้า OTOP มากขึ้น 
  กลยุทธ์ : 
  1.1 พัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 พร้อมขยายช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยพัฒนา
ประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือข่ายที่ทันสมัย  
  1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันงานวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  สู่มาตรฐานสากล 
  1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าเอกลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าต้นทุนสนับสนุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุง 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
   
 



  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
และของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและปุาสัก ได้รับการเพ่ิมคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
และกว้างขวามมากข้ึน 
  2. มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  กลยุทธ์ : 
  2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง    
ตอนบน 1 
  2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและสุขภาพ 

 2.3 ยกระดับการตลาดและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟู
คุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสักและล าน้ าสาขา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้
นวัตกรรม 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  1. ระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสักและล าน้ าสาขามีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  2. มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
ชุมชน และเมืองลดลง 
  3. สามารถน าขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
  กลยุทธ์ : 
  3.1 การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย ในการน า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  3.2 ยกระดับการให้ความรู้ และส่งเสริมการน าขยะและผักตบชวาไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับการวาง
ระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 
  เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
  1. มีสภาพ “ความเป็นเมือง” ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความสะดวก   
ในการเดินทาง 



  2. มีโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมในการสัญจร ขนส่ง และกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็วสามารถลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการขนส่งผ่านกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ : 
  4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะ
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการปรับปรุงระบบปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ให้มีความพร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.2 พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งและกระจายสินค้าเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
  4.3 รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1เพ่ือสร้างคุณค่า
และคงความโดดเด่นของเมือง สถานที่ส าคัญ และชุมชนที่มีทุนทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่
ตลอดไป 

 4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ใน
เขตชุมชนเมืองให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

1.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “อยุธยาเมืองมรดกโลก  เป็นแหล่งเรียนรู้  น่าเที่ยว  น่าอยู่  น่าลงทุน” 
พันธกิจ (Mission) 

  ๑. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๒. บริหารจัดการเมืองและชุมชน 

 ๓. การพัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการได้อย่างครบวงจร 
เปูาประสงค์รวม (Goal) 

  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน มีสุขภาวะที่ดี 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น มีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามัคคีและ
เอ้ืออาทร ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยภาคการผลิต
ทั้งเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตามห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจร รวมทั้งสามารถสร้างงาน
และรายได้จากฐานอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในจังหวัดมากขึ้น  

 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการอย่างสมดุล 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้น 

 
 



จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 “เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่  ส่งเสริม

การเกษตรแบบครบวงจร ภาคการผลิต การค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และมีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
   พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล  
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  มูลค่าด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด :  
  (1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
  (2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) (ร้อยละ 5)                                                                                                                                  
 กลยุทธ์ :   
  (1) ส่ งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เกษตรและการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 
   (2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยด้านการ
ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐานสากล 
  (3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :   
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ โดยมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ รวมถึงระบบปูองกันสาธารณภัยที่ดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วัด :  
  (1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่และการจัดระเบียบสังคม (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 
  (๒)  ร้อยละของชุมชนและสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีและการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (ร้อยละ 80) 
  (๓) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
  (4) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (ร้อยละ 80) 
 กลยุทธ์ :  
  (1) จัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
              (2) ส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 



              (3) เตรียมการปูองกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน
เมือง อาทิ การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะ 
              (4) จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทางสังคม ให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
              (5) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่
สร้างสรรค ์
 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
  ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด :   
  (1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (ร้อยละ 5) 
              (2) พ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ไร่ 
              (3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 2) 
              (4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 10) 
              (5) ร้อยละของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าเร็จตามเปูาหมาย (ร้อยละ 80) 
              (6) ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
แห่งชาติ (ร้อยละ 70) 
 กลยุทธ์:    
  (1) ส่งเสริมเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลโดยปรับกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรไปสู่การท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนมากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เกษตรปลอดภัย (GAP) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
  (2) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าไปสู่ พ้ืนที่เกษตรอย่างครบวงจรโดยการเสริม                
ขีดความสามารถของแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้สามารถเก็บกักน้ าได้เพ่ิมขึ้น การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่       
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการขุดสระน้ าในไร่นาของเกษตรกร 
  (3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและใช้พลังงานทดแทน โดยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ 
  (4) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล                 
  (5) ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและช่วยเหลือตนเองได้  



 (6) ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพโดยเฉพาะ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
 1.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง น าการท่องเที่ยว เกษตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

  1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
  2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  4. มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม 
  5. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  8. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  9. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  10. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

  1. โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกเทศกาล 
สาธารณูปโภคท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
  2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
  3. ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบร้อย 
  4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่มากขึ้น 
  5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
  6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
  7. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
  8. มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 



  10. การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
 1.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐาน

ของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 พันธกิจ 

  ๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
  ๒. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา 
  ๓. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
  ๔. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๕. จดัให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  ๖. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗. จัดให้มีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๘. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๙. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  ๑๐. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  ๑๑. จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

  ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 



  ๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่มากขึ้น 
  ๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีข้ึน 
  ๖. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
  7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
  8. เพิ่มจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง 

  9. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การในการพัฒนา ดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พร้อมมีการ

เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอ าเภอ 
๑.๒ การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
๑.๓ การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
๑.๔ การขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง 
๑.๕ การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งปูายห้ามมิให้รถ

ทุกชนิดที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเมื่อรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 
๑.๖ การจัดท าผังเมืองรวม 
๑.๗ พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๑.๘ พัฒนาระบบจราจร 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๔ ด้านสวัสดิการชุมชน 
๒.๕ การปูองกันยาเสพติด 
๒.๖ การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
๒.๗ การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
๒.๘ การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๒ การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
๓.๓ การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม 

  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 



๔.๑ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
๔.๒ ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
๔.๓ ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 

  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๒ การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๓ การก าจัดและจัดการขยะ 
๕.๔ การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุุนละออง 
๕.๕ การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๖.๑ การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๒ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๗.๑ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๗.๒ การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
๗.๓ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
๗.๔ การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
๗.๕ การปูองกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
๗.๖ การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๗.๗ การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๘.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๒ การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster) 
๘.๓ ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๘.๔ สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
๘.๕ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๘.๖ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น 
๘.๗ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๙.๑ การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 



๙.๒ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลัก       
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

๙.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม 
 การน ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดท าโดยคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเป็นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  ๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  ๕. การสาธารณูปการ 
  ๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  ๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๙. การจัดการศึกษา 
  ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  ๑๓. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ๑๔. การส่งเสริมกีฬา 
  ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  ๑๘. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  ๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 



  ๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
  ๒๔. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๒๕. การผังเมือง 
  ๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  ๒๘. การควบคุมอาคาร 
  ๒๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๓๑. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกระจาย
อ านาจฯ ประกาศก าหนด 
  ๓๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  ๓๓. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓๔. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  ๓๕. การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ๓๖. การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  ๓๗. การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
  ๓๘. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือสหการ 
  39. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๔๐. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง 
  ๔๑. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

  ๔๒. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์  
 “เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาด คุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองน่าอยู่ ต าบลท่าเจ้าสนุก” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
7 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.1 แนวทางจัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
   1.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย 
   1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย 
   1.4 แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
   1.5 แนวทางการปลูกจิตส านึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แนวทางการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
   2.2 แนวทางให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 
   2.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 แนวทางการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.5 แนวทางการจัดให้มีการรณรงค์ การปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.6 แนวทางการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และ     
การท่องเที่ยว 
   3.1 แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
   3.2 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษา การเรียนรู้ ส าหรับ
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   3.3 แนวทางอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.4 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 



   3.5 แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทของเยาวชน และประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
   3.6 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
   4.1 แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 
   4.2 แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   4.3 แนวทางให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
   4.4 แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุกให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า 
   5.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ     
ของชุมชน 
   5.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา แสงสว่างตามตรอกและซอย 
   5.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง สะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ า 
   5.5 แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้ม          
ที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   6.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการ    
ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล 
   6.2 แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
   6.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
   6.4 แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
   7.1 แนวทางบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า 
   7.2 แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น 
สามารถน ามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   7.3 จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น พัฒนาสังคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 
 
 



 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2. ประชาชนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
  3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ประชาชนตระหนัก ให้ความส าคัญ ในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ประชาชนมีความรู้ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร ่
  6. เกษตรกรมีรายได้พอเพียง และยั่งยืน 
  7. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก มีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 2.4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 1 : บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาที่ดีขึ้น 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง การใช้ยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลน้อยลง ประชาชนออกก าลังกาย และรักสุขภาพมากขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางจัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 การเกิดโรคติดต่อและแพร่ระบาดน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยประสานข้อมูลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
 2. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 ประชาชนปราศจากโรคประจ าตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดยประสานข้อมูลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก  
 พันธกิจที่ 2 : การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : จ านวนขยะลดน้อยลง 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : การทิ้งขยะลดลง มีการคัดแยกขยะ ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  



 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 ขยะลดลง และมีจ านวนผู้คัดแยกขยะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 พ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุกมีต้นไม้สองข้างทาง ร่มรื่น ไม่มีขยะสองข้างทาง พ้ืนที่โดยรอบบึงน้ าสาธารณะ
สะอาด ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางการปลูกจิตส านึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผู้รับผิดชอบหลัก : งานสาธารณสุข  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจที่ 1 : ประชาชนมีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อาชญากรรมน้อยลง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  
  1. ประชาชนมีรายได้พอเพียง ม่ันคงเพิ่มขึ้น 
  2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลง 
  3. ปัญหายาเสพติดลดลง 
  4.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลงจากข้อมูลปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 ประชาชนมีความเข้าใจ และด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   
 4. แนวทางการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์    
 4.1 มีการส่งเสริมสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 5. แนวทางการจัดให้มีการรณรงค์ การปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 5.1 มีการจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 6. แนวทางการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 6.1 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบหลัก : งานพัฒนาชุมชน และงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และ
การท่องเที่ยว 
 พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น และเข้าใจถึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี      
การกีฬา การท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : 
  1. ประชาชนสนใจการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
  2. ประชาชนไปท าบุญที่วัดเพิ่มขึ้น 
  3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
  4. ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
  5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬามากขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินจากส่วนกลาง 



 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษา การเรียนรู้ ส าหรับเยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 เยาวชนสอบแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อในสถานศึกษาได้มากกว่าปีที่ผ่านมา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ส าหรับประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม และมีปราชญ์ชาวบ้านเพ่ิม
มากขึ้น 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 4. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 4.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม และมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า     
ปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 5. แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทของเยาวชน และประชาชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 5.1 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีการ
ออกก าลังกายเป็นประจ า 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 6. แนวทางส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 6.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าปีละ 1 กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก : งานการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ : เกษตรกรมีรายได้พอเพียงและย่ังยืน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้พอเพียงกับความต้องการ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 



 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 จ านวนปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรลดลง 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 กิจกรรม 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 4. แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุกให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 4.1 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ไม่น้อยกว่าปีละ 1 กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก : งานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจที่ 1 : มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภคทั่วถึง 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง น้ าประปา
สะอาดทุกครัวเรือน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 ระบบประปาสะอาด และเพียงพอกับความต้องการประชาชนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา แสงสว่างตามตรอกและซอย 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 ระบบไฟฟูาสาธารณะได้มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 



 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 4. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง สะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ า 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 4.1 ชายฝั่งแม่น้ าปุาสักอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 5. แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว  
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 5.1 มีการควบคุมพ้ืนที่และการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 พันธกิจที่ 1 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 เป้าประสงค์ : ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้บริหารและผู้น าชุมชน และพนักงานในองค์กร 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และพนักงานในองค์กร มีความรู้ ความสามารถ   
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการ ร่วมท า ร่วมคิด 
ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 ผลการตรวจประเมิน LPA ประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 ผลการตรวจประเมิน LPA ประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้น าชุมชน ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ผู้น าชุมชน สมาชิก พนักงาน ไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 กิจกรรม 



 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 4. แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาติดต่อส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 4.1 ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผู้รับผิดชอบหลัก : งานทรัพยากรบุคคล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
 พันธกิจที่ 1 : การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : จัดสรรงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น สร้างรายได้คืนกลับมาสู่องค์กร จัดหา
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1. แนวทางบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 1.1 ผลการตรวจประเมิน LPA ประจ าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2. แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น สามารถ
น ามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 2.1 มีการจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3. จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น พัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
 3.1 มีการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพ่ือการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 แหล่งเงินทุน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง / ส านักปลัด 

 2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และ
การท่องเที่ยว 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนาต าบลท่าเจ้าสนุก SWOT Analysis 
ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
- มีแม่น้ าปุาสักไหลผ่าน 
- มีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อทุกต าบลและ

อ าเภอใกล้เคียง 
- มีแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญ 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดงบประมาณในการปรับปรุงโบราณสถาน   

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  
- เกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก 
- เสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการพัฒนา

โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  
โอกาส (Opportunity) 
- ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
- สามารถพัฒนาแม่น้ าปุาสักเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

เกษตรกรรม 
- เส้นทางคมนาคมสะดวก ท าให้กระตุ้นเศรษฐกิจด้าน

การค้าขาย การขนส่ง 
- สามารถพัฒนาโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

อุปสรรค (Threat) 
- เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจ

หยุดชะงัก 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength) 
- มีระบบน้ าประปา 6 แห่ง  
- มีสนามกีฬาประจ าอ าเภออยู่ในพื้นที่ 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบน้ าประปา

ค่อนข้างสูง 
- ความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรม   

มีน้อย 
- โรงพยาบาลในพ้ืนที่ขาดอุปกรณ์ และบุคลากร

ทางการแพทย์ 
  
โอกาส (Opportunity) 
- ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภค และบริโภค

อย่างเพียงพอ 
- สามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอได้ 
- พ้ืนที่มีความเจริญเนื่องจากการขยายตัวของ     

ชุมชนเมือง 
- มีงบประมาณของหน่วยงานราชการเพ่ือมาพัฒนา

ต าบล 
 

อุปสรรค (Threat) 
- เกิดปัญหาประชากรแฝงเข้ามาท างานในเขต

อุตสาหกรรมมากขึ้น 
- การเป็นชุมชนเมืองท าให้ปัญหาสังคมต่างๆ 

เพ่ิมข้ึน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด 



ด้านการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) 
- มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ จ านวน 
1 แห่ง และโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วัดจงกลนี และโรงเรียนวัดสฎางค์ 

จุดอ่อน (Weakness) 
- สถานศึกษาในพ้ืนที่ขาดบุคลากรทางการศึกษา 

  
โอกาส (Opportunity) 
- เยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษา 
- ลดระยะทาง และเวลาในการเดินทางออกไป

สถานศึกษานอกพ้ืนที่ 

อุปสรรค (Threat) 
- ประชาชนบางส่วนส่งบุตรหลานไปศึกษานอก

พ้ืนที่ 
- มีสถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงนอกพื้นที่ 

 

ด้านผังเมือง 

จุดแข็ง (Strength) 
- เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่ส าคัญ เช่น ที่ว่าการ

อ าเภอ สถานีต ารวจ ส านักงานที่ดิน สถานีกรม
อุตุนิยมวิทยา 

- มีแม่น้ าปุาสักไหลผ่าน 
- เส้นทางคมนาคมสะดวก 

จุดอ่อน (Weakness) 
- 

  
โอกาส (Opportunity) 
- กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการค้าขายโดยรอบสถานที่

ราชการ 
 

อุปสรรค (Threat) 
- ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นแม่น้ าปุาสักคั่นระหว่าง

พ้ืนที่ ส่งผลให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆไม่ทั่วถึง   
หรือต้องจัดกิจกรรมหลายครั้ง เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อประชาชน  

 

ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (Strength) 
- มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดบุคลากรดูแลรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชน 
  
โอกาส (Opportunity) 
- สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้งานศูนย์การเรียนรู้ 

ICT ชุมชน 
 

อุปสรรค (Threat) 



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) 
- มีแม่น้ าปุาสักไหลผ่าน 

จุดอ่อน (Weakness) 
- เกิดอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก เนื่องจากแม่น้ าปุาสัก

ไหลผ่าน  
  
โอกาส (Opportunity) 
- มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม 

อุปสรรค (Threat) 
- ปัญหามลภาวะ และฝุุนละอองจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 สภาพแวดล้อมทางการเมือง อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่บริหารงานโดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ อยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลบริหารงานโดยนายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งส่งผล
กระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โอกาส/อุปสรรค 

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารมากยิ่งขึ้น 

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวช้า รูปแบบการค้ามีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น ประกอบกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก แรงงานทักษะสูงและมี
ความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก และกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
 โอกาส/อุปสรรค 

- เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่ส าคัญ เช่น ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ ส านักงานที่ดิน สถานีกรม
อุตุนิยมวิทยา ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการค้าขายภายในพ้ืนที่ 

มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพ 
มีรายได้ และท างานใกล้บ้าน 

 
 


