


ค ำน ำ 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ตลอดจนนโยบายการพัฒนา
ของคณะผู้บริหาร ประกอบกับข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ข้อมูลจากประชาคม ท้องถิ่น 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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อีกท้ังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 1. ด้านกายภาพ  
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนสายเสนา - ผักไห่ ต าบลท่าดินแดง 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากที่ว่าการอ าเภอผักไห่ ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่
โดยประมาณ ๑๔.๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๘๗๕ ไร่ มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน ดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลบ้านใหญ่   อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศใต ้  ติดต่อกับพ้ืนที่ ต าบลบ้านกระทุ่ม อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลลาดชิด  อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง มีหมู่บ้านในต าบลท่าดินแดง จ านวน 8 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

๑ บ้านบางบัว 

2 บ้านเหนือวัด                            
3 บ้านท้ายวัด 
4 บ้านโรงนา 
5 บ้านฝั่งตก 
6 บ้านท่าดินแดง 
7 บ้านปากคลอง 
8 บ้านท้ายบ้าน 

  

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลท่าดินแดง เป็นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลาก เป็นพ้ืนนา 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร มีที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ าน้อย และมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าน้อย                      
คลองตารอด คลองตาเขียว คลองไอ้ฉอก หนองกก หนองบอน หนองอีเหลือง และหนองน้ าใส รวมถึงคลอง
ชลประทานผักไห่ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลท่าดินแดง มีลักษณะสภาพอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  
๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย 
  ฤดูร้อน ในช่วงประมาณ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม  
  ฤดูฝน ในช่วงประมาณ เดือนมิถุนายน - กันยายน  
  ฤดูหนาว ในช่วงประมาณ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  
 1.4 ลักษณะของดิน  
  โดยทั่วไปในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การท าการเกษตร เพาะปลูกข้าว 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอผักไห่ ประมาณ ๘ กิโลเมตร 
มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑๔.๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๘๗๕ ไร่ มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับพ้ืนที  ต าบลบ้านใหญ่  อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศใต ้ ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลบ้านกระทุ่ม อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกบัพื้นท่ี  ต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ในต าบลท่าดินแดงมีหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

๑ บ้านบางบัว 

2 บ้านเหนือวัด                            
3 บ้านท้ายวัด 
4 บ้านโรงนา 
5 บ้านฝั่งตก 
6 บ้านท่าดินแดง 
7 บ้านปากคลอง 
8 บ้านท้ายบ้าน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง  
ตามหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  
 
 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎรต าบลท่าดินแดง มีจ านวนครัวเรือน 603 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,995 คน แยกเป็นชาย ๙56 คน หญิง ๑,๐39 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
 140.49 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม (คน) หลังคาเรือน 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านบางบัว 189 212 401 115 
2 บ้านเหนือวัด 91 98 189 79 
3 บ้านท้ายวัด 134 147 281 79 
4 บ้านโรงนา 86 97 183 51 
5 บ้านฝั่งตก 61 58 119 40 
6 บ้านท่าดินแดง 134 137 271 70 
7 บ้านปากคลอง 121 107 228 59 
8 บ้านท้ายบ้าน 140 183 323 110 

รวม 956 ๑,๐39 1,995 603 
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การเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนประชากร (ย้อนหลัง 3 ปี) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

1 บ้านบางบัว 191 209 400 188 210 398 189 212 401 

2 บ้านเหนือวัด 84 105 189 92 101 193 91 98 189 

3 บ้านท้ายวัด 134 140 274 131 144 275 134 147 281 

4 บ้านโรงนา 93 101 194 89 99 188 86 97 183 

5 บ้านฝั่งตก 60 61 121 61 58 119 61 58 119 

6 บ้านท่าดินแดง 136 134 270 135 139 274 134 137 271 

7 บ้านปากคลอง 120 101 221 118 107 225 121 107 228 

8 บ้านท้ายบ้าน 142 187 329 138 184 322 140 183 323 

รวม 960 1,038 1,998 952 1,242 1,994 956 ๑,๐39 1,995 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ประชากรตามทะเบียนราษฎรต าบลท่าดินแดง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,995 คน  
แยกเป็นชาย ๙56 คน หญิง ๑,๐39 คน โดยจ าแนกตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 172 184 356 
จ านวนประชากร อายุ 18 - 60 ปี 618 606 1,224 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี 166 249 415 

รวม 956 1,039 1,995 
 
 4. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    ๑ แห่ง 
  โรงเรียนวัดท่าดินแดง (ระดับประถมศึกษา)  จ านวน    ๑     แห่ง 
  ห้องสมุดชุมชน     จ านวน    ๑     แห่ง 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน    ๑6    แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าดินแดง จ านวน    ๑     แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน    ๑     กลุ่ม  
  สถานีต ารวจภูธรผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานีต ารวจ 

ที่ใกล้ที่สุด 
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 4.4 ยาเสพติด  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ได้มีโครงการ/กิจกรรม อาทิ โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
 4.5 การสังคมสงเคราะห ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
  (2) ประสานการท าบัตรผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  (3) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
  (4) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
  (5) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน 
 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  

  การคมนาคมทางบก มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ขนาดสองช่องทาง สายผักไห่ - เสนา 
เป็นถนนสายหลัก ผ่านพ้ืนที่ต าบลท่าดินแดง โดยมีรถตู้โดยสาร สายรังสิต - ผักไห่ และหมอชิต - ผักไห่  
วิ่งให้บริการประชาชน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ สาย คิดเป็นความยาวรวม  
๘.๐๔ กิโลเมตร และถนนดิน/ถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน ๓ สาย คิดเป็นความยาวรวม ๔.๓๕ กิโลเมตร  
ซึ่งมถีนนเชื่อมระหว่างต าบล และมีถนนในการรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น โดยในต าบลท่าดินแดงมีถนน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ถนน คสล. (สาย) ถนนลูกรัง (สาย) รวม 

1 บ้านบางบัว 1 1 2 
2 บ้านเหนือวัด 2 1 3 
3 บ้านท้ายวัด 1 1 2 
4 บ้านโรงนา 1 - 1 
5 บ้านฝั่งตก 1 - 1 
6 บ้านท่าดินแดง 2 - 2 
7 บ้านปากคลอง 1 - 1 
8 บ้านท้ายบ้าน 2 - 2 

รวม 11 3 14 
 

  การคมนาคมทางน้ า มีแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าสายหลัก 
 5.2 การไฟฟ้า  
  ต าบลท่าดินแดงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 5.3 การประปา 
    ประชาชนมแีหล่งน้ าบาดาลที่เป็นประปาหมู่บ้านใช้ครบทุกครัวเรือน โดยตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 
หมู่ที ่2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 รวมจ านวน 6 แห่ง 
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 5.4 โทรศัพท์  
  ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ และมีระบบโทรศัพท์อยู่ในพ้ืนที่  

ประกอบด้วย เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 3 แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ผักไห่ ตั้งอยู่ในตัวอ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร 

  ในต าบลท่าดินแดงประชาชนส่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาเป็นอาชีพหลัก 
รองลงมา ได้แก่   

  โรงเพาะเห็ด    จ านวน    ๑ แห่ง 
  ร้านต้นไม ้    จ านวน    2 แห่ง 

 6.2 การประมง  
  ในต าบลท่าดินแดงประชาชน จะท าการประมงพ้ืนบ้าน หากุ้ง/ปลา ในทุ่งนา แม่น้ า  
และล าคลอง ได้แก่ แม่น้ าน้อย และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
 6.3 การปศุสัตว ์ 

  ในต าบลท่าดินแดงมีโรงเรือนนกกระทา จ านวน    ๑ แห่ง 
 6.4 การบริการ  
  ในต าบลท่าดินแดง ประกอบธุรกิจการให้บริการ ดังนี้ 

  ร้านตัดผม    จ านวน    5 แห่ง       
  ร้านอาหาร    จ านวน    5 แห่ง 
  ร้านขายน้ า    จ านวน    2 แห่ง 
  ร้ายขายของเบ็ดเตล็ด   จ านวน    ๑6 แห่ง 
  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   จ านวน    2 แห่ง 
  อู่ซ่อมรถ    จ านวน    1 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว   
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  และส่งเสริม
กิจกรรมของวัดท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6.6 อุตสาหกรรม  
 ในต าบลท่าดินแดง ประกอบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  ดังนี้ 

  โรงกลึง                                     จ านวน    ๑ แห่ง 
  ผักกาดดองแปรรูป   จ านวน    1 แห่ง 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ร้านท าขนมหวาน   จ านวน    3 แห่ง 
  ร้านปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน    3 แห่ง 
  กลุ่มอาชีพจักสาน   จ านวน    ๑ กลุ่ม 
  กลุ่มพัฒนาสตรี    จ านวน    ๑ กลุ่ม 
  กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน   จ านวน    1 กลุ่ม 
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 6.8 แรงงาน  
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ท านา ประกอบอาชีพส่วนตัว   
และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
  
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา  
 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จ านวน ๑ วัด ได้แก่ วัดท่าดินแดง 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

 ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  
 ประเพณีวันสงกรานต์     
 ประเพณีวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 

 7.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มจักสานผักตบชวา ผลิตตะกร้าจากผักตบชวา และหวาย     
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาพ้ืนเมือง       

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ กลุ่มจักสาน ผลิตตะกร้าจากผักตบชวา 
หวาย และขนมไทย 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1 น้ า 
    ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลท่าดินแดง มีแหล่งน้ า ได้แก่ แม่น้ าน้อย เป็นแหล่งแม่น้ าหลัก 
ของต าบล มีล าน้ า ล าห้วย จ านวน ๔ สาย และบึง หนอง จ านวน ๔ แห่ง เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติของต าบล 
และมีคลองชลประทานผักไห่                                                                                                                                                                                                                                      
 8.2 ป่าไม้  
 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลท่าดินแดงไม่มีป่าไม้ 
 8.3 ภูเขา  
 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลท่าดินแดงไม่มีภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  
ท านา สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ มีพ้ืนที่เพียงบางส่วนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ โดยเฉพาะแหล่งน้ าธรรมชาติของต าบลท่าดินแดง  
ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตร ท านา และประมงพ้ืนบ้านได ้
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
      ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
       เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ  
รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง  
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
       ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
    1.1.2 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
      การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ  
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย 
มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ
กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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      นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย 
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก  
ที่ท าใหป้ระเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหา  
การใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
      ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ 
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค  
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม  
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
     ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากร 
วัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง  
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
     1.1.3 ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหา  
ด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยง
กันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน  
และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน 
 นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่าง
ประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์  
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
ในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
 ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวั ตกรรมอย่างพลิกผัน  
อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน 
เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง  
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ก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม 
ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ  การรวมกลุ่ม 
ทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพ
และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 
ในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่  ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาค 
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น 
มีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างาน ในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้  
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย  โดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากข้ึน ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง  
กับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจ  
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลง 
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ  
ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  
มากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม 
และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  
การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ  
มีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการ  
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ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว  จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน 
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัว  
ไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ า 
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้ม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างราย ได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วน  
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย 
ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด  
การพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ ส่ งผลให้ เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
     นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคง 
ด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวก  
และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้าง
ความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง  ๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง  ๆ  
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จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่าง
จากปัจจุบันมากขึ้น 
     ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมี 
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะ
ยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
อย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  
และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศ
สามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
    1.1.4 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
      ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
     ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี  
มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
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มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ความยั่ งยืน  หมายถึ ง  การพัฒนาที่ สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการ
ใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

     โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชน 
มีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเ มินผลการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
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     (๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    (๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
     (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 (๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
     (๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน 
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
     (๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
    1.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
     เ พ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  
ที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนา
กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแ ข่งขันของประเทศ  
เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพ  
ในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
     การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
      (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มี เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  
คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น  
การพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน  ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 
     (๑.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     (๑.๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     (๑.๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติ 
      (๑ .๔)  การบู รณาการความร่ วมมื อด้ านความมั่ นคงกับอา เซี ยน 
และนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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      (1.๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
     (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน  ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น  
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
     (2.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
     (2.๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     (2.๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
     (2.๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     (2.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่
    (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวั ย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
      (3.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (3.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     (3.๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     (3.๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     (3.๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
     (3.๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม 
และพัฒนาประเทศ 
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     (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน  
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธร รม 
และท่ัวถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 
      (4.๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
     (4.๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     (4.๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     (4.๔) การเ พ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา  
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
     (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
     (5.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     (5.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     (5.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
     (5.๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
     (5.๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (5.๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
     (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเ อ้ือต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
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ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 
     (๖.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
     (๖.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
     (๖.๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
     (๖.๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
     (๖.๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
     (๖.๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (๖.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
     (๖.๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 
โดยเสมอภาค 
     

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน  
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ 
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง 
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย 
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้
ระยะเวลา ๕ ปี  ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้ งจากภายนอก 
และภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยง  
ในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป 
    1.2.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนด
เป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลัก ๆ กับผลผลิตในระดับ



-20- 

แผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง  
ความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลัก ๆ 
ประกอบด้วย (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (๒) การลดความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้ าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต 
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุนทาง
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง 
อาหาร พลังงาน และน  า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล 
ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๕) มีความม่ันคง 
ในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติ 
ต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทย
มีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ 
ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง 
และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และเปา้หมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 
๒๐ ป ี

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ 
       ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง 
ความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถ
สานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิด 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้น
ประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้อง
ต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้า
ของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลาย
ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์ 
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และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม 
ในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติ  จึงเป็น 
การก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่อง 
การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ 
รวมทัง้การพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา  
    1.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

 วัตถุประสงค์ 
     (๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     (๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน  
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
     (๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่  โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
     (๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     (๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
     (๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาค 
และเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
     (๗ )  เ พ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่ อมโยง  (Connectivity)  
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
ให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

  เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมาย
รวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
     (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
     (๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
     (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
     (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
     (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
     (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
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    1.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไก
สนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ดังนี้   
     (1)  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (1.1)  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     (1.๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า  
     (1.๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
     (1.๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ      
     (1.๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
     (1.๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
     (1.๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
     (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (2.๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุด สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
     (2.๒) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข  
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
     (2.๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน  
     (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
     (3.๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ  
     (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (4.๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (4.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 
     (4.๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
     (4.๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     (4.๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     (4.๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
     (4.๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (4.๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
     (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (5.๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ 
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
     (5.๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
     (5.๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
     (5.๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้
ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
     (5.๕) การบริหารจัดการความมั่ นคงเ พ่ือการพัฒนา เ พ่ือให้ เกิด 
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน   
     (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (6.๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
     (6.๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
     (6.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล  
     (6.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (6.๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (6.๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
     (7) ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (7.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง   
     (7.๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
     (7.๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์     
     (7.๔) การพัฒนาด้านพลังงาน     
     (7.๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล     
     (7.๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา  
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     (8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (8.๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
     (8.๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
     (8.๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
     (9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (9.๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
     (9.๒) การพัฒนาเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
     (9.๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
     (10) ยุทธศาสตร์ที่  10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     (10.๑) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ 
และแสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
     (10.๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน  GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC  
และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
     (10.๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  
     (10.๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)
ของผู้ประกอบการไทย 
     (10.๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
   (10.๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 
   (10.๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาท 
ที่สร้างสรรค์ 
   (10.๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้าง 
ความมั่นคง  
    (10.๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน 
การต่างประเทศ 
    (10.๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    1.3.1 แผนพัฒนาภาค  
      แผนพัฒนาภาคกลางและพื นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
      (1) สภาพทั่วไป ที่ตั้งภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขต
ติดต่อกับเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวั ด
ชุมพร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย 
      (2) แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
      ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยง
กับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบัน 
การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลาง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก 
และโลกตะวันออก 
      ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษา
ความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐาน
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้ง
การเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตก 
และทะเลตะวันออกในระยะยาว 
      (2.1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
       ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้ าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาล 
ที่ดทีี่สุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์  
เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัด 
โลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
      (2.2) วัตถุประสงค์ 
       1) เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย 
และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวในล าดับต้น ๆ ของโลกตลอดไป 
       ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย 
จิตใจ มีความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
       ๓) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
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       ๔) เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
      (2.3) เป้าหมายและตัวชี วัด 
     ๑) กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน า 
ในโลกดีขึ้น 
     ๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
     ๓) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
     ๔) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
     ๕) มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
     ๖) คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
      7) ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 
      (2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      1) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย 
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  ประกอบด้วยแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 
      ๑.1) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ  
      ๑.๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ  (Missing link)
สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง  
ลดปัญหาคอขวด  
      ๑.๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมือง
ควบคุมการใช้พ้ืนที ่ 
      ๑.๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design)  
      ๑.๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ  
      ๑.๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ที่มีปัญหาความรุนแรง และความเสียหายเป็นมูลค่าสูง  
      ๑.๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้าย 
ในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง  
      ๑.๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 
      2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั งภาค ประกอบด้วยแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 
      2.๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  
      2.๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 
โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      2.๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน  
      2.๔) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วที่มีศักยภาพ  
      2.๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า 
OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
      3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      3.๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ มาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าว 
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
      3.๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) 
จากสินค้าเกษตรหลักของภาค 
      3.๓) ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่  
Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การผลิตทีท่ันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
      3.๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัด
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      3.๕) เ พ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง 
(สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3.๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยง
กับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพ สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  
      3.๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up  
      4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน  าและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วยแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 
      ๔.๑) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก  
      ๔.๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน 
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก 
      ๔.๓) ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม 
      ๔.๔) ขุดลอกล าน้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ 
ในการขนส่ง  
      ๔.๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
      5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 
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      5. ๑ )  พัฒนาทางหลวง พิ เศษระหว่ า ง เมื อ ง  และรถไฟ  
เชื่อมกรุงเทพ-กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
      5.๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้าน 
พุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย 
-ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      5.๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน 
ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา  
      5.๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนว 
แกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
      ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม 
กับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล  าภายในประเทศ ประกอบด้วยแนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 
      6.1) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ 
      6.๒) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ
ที่ส าคัญ 
    1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ตลอดจนนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเชิงบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
     จากผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ รวมทั้ง
แนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 จึงน ามาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้ 
     (1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
      “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุน 
ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหาร
ปลอดภัย” 
      ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : เมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และบริการ ตลอดจนเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง 
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  
และศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายอาหารปลอดภัย   
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     (2) พันธกิจ (Mission) 
      (2.1) เพ่ิมศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม Electronics 
และ High Tech  
      (2.2) พัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  
      (2.3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
และล าน้ าสาขา  
      (2.4) การจัดการขยะ ผักตบชวาและวัชพืช และน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      (2.5) บริหารจัดการเมืองและระบบ Logistics 
     (3) เป้าประสงค์รวม (Goal) 
     (3.1) มีศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลาง
การผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
     (3.2) ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
     (3.3) ระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และล าน้ าสาขา ได้รับการฟ้ืนฟู
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล สมดุล และยั่งยืน 
     (3.4) การขยายตัวของชุมชนเมืองและระบบ Logistics เป็นไปอย่างมีแบบแผน 
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     (4) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
     “Hub ของประเทศในการเรียนรู้ รองรับและปรับใช้เทคโนโลยี น าสิ่งดีไปพัฒนา 
รกัษาสภาพแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์ (สินค้า บริการ ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว) สู่สากล” 
     (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     (5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
      1) ผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”  
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีเพ่ิมมากข้ึน  
      2) ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สามารถ
รองรับการผลิตสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” มีมากข้ึน 
      3) มีการน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP มากขึ้น 
      กลยุทธ์ 
      1) พัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พร้อมขยายช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือข่าย  
ที่ทันสมัย  
      2) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันงานวิจัยและพัฒนา
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่มาตรฐานสากล 
      3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเ พ่ิมสินค้าภาค
การเกษตรและสินค้าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
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      4) เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าต้นทุนสนับสนุนภาคการเกษตร  
และอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
     (5.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
การท่องเที่ยว พร้อมทั งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 
และประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
      1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและป่าสัก ได้รับการเพ่ิมคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น 
      2)  มูลค่าทาง เศรษฐกิจด้ านการท่อง เที่ ยว เ พ่ิมขึ้นด้ วยทุน 
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
      กลยุทธ์ 
      1) ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
และพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิต 
และสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
      2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และสุขภาพ 
      3) ยกระดับการตลาดและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
     (5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น  าเจ้าพระยา/ป่าสักและล าน  าสาขา และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
      1) ระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักและล าน้ าสาขามีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
      2)  มลภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นผลพวงจากการ เติบ โตของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ชุมชน และเมืองลดลง 
      3) สามารถน าขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและน าไปสู่
การสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
      กลยุทธ์ 
      1) การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/
สถาบันวิจัย ในการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 
      2) ยกระดับการให้ความรู้ และส่งเสริมการน าขยะและผักตบชวา 
ไปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
     (5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่ายบริการพื นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 
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      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
      1) มีสภาพ “ความเป็นเมือง” ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
และมีความสะดวกในการเดินทาง 
      2) มีโครงข่ายคมนาคมท่ีเหมาะสมในการสัญจร ขนส่ง และกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการขนส่งผ่าน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
      กลยุทธ์ 
      1) พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการปรับปรุง
ระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความพร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
      2) พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะสนับสนุน 
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง 
      3) รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 เพ่ือสร้างคุณค่าและคงความโดดเด่นของเมือง สถานที่ส าคัญ และชุมชนที่มีทุนทางประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป 
      4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเขตชุมชนเมืองให้เป็นระเบียบและสวยงาม 
 

    1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
(รอบปี พ.ศ. 2563) 
     (1) เป้าหมายการพัฒนา  
      “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” 
      ค าอธิบาย : อยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ มีการน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การจัดการน้ า ผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีความเชื่อมโยงของเส้นทางโลจิสติกส์ ต้องใส่ใจในการใช้พลังงานทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อม  
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตในทุก ๆ ด้านอย่างก้าวกระโดด 
 (2) ตัวชี วัดเป้าหมายการพัฒนา 
 (2.1) จ านวนแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 (2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
     (2.3) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
     (2.4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
     (3) พันธกิจ (Mission) 
     (3.1) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ 
     (3.2) บริหารจัดการเมืองและชุมชน 
     (3.3) การพัฒนาภาคการผลิต การค้า และบริการได้อย่างครบวงจร 
     (4) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
     “เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เมืองมรดกโลก บริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรภาคการผลิต การค้า และบริการที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ และมีอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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     (5) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
     ตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทหลัก 
ของการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับจังหวัดและระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ 
โดยเน้นการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจั ดการเชิงพ้ืนที่ 
แบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลักพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้บรรลุผล สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
     (5.1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ
สู่มาตรฐานสากล 
     วัตถุประสงค์ 
     1) พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานสากล 
     2) เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
     ตัวชี วัด 
     1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 
     2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
     3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 
     แนวทางการพัฒนา 
     1) ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การท่องเที่ยวและการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น 
     3) ส่ ง เสริ มกิ จกร รมการท่ อ ง เที่ ย วการตลาด  การล งทุ น  
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 
     (5.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
     วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ 
     2) ส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
     3) พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้รองรับต่อการขยายตัวของชุมชน 
     ตัวชี วัด 
     1) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหลักสูตร
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ (ร้อยละ 75) 
     2) ร้อยละของต าบลที่มีระบบดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100) 
     3) ร้อยละของครอบครัวเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวล้อมรัก 
(ร้อยละ 75) 
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     4) ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน (ร้อยละ 80) 
     5) อัตราคดีอาญาต่อประชากรแสนคนลดลง (ร้อยละ 26) 
     6) จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง (จ านวน 15 เรื่อง) 
     7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ 65) 
     แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือเมืองน่าอยู่ 
     2) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของชุมชน 
     3) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ 
     4) การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เสริมสร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
     (5.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
     วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตร โดยใช้
นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
     2) เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
     3) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
     ตัวชี วัด 
     1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย 
(ร้อยละ 5) 
     2) พ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 
3,000 ไร่ 
 3) ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระดับ 2) 
 4) ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า  OTOP  
(ร้อยละ 10) 
     5)  ร้อยละของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส า เร็จ 
ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80) 
     6) ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การฝึกอบรม (ร้อยละ 80) 
     7) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 10) 
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     แนวทางการพัฒนา 
     1) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่ พ้ืนที่ เกษตรอย่างเหมาะสม  
และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
     2) ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
     3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงาน
ทดแทน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
     4) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการตลาดให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
     5) ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการ 
ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
    (1) วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ  
บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ” 
    (2) พันธกิจ 
     1) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
    2) จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา 
     3) จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
     ๔) จัดให้มีการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
     ๕) จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
     ๖) จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
     ๗) จัดให้มีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๘) จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ๙) จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     ๑๐) จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ๑๑) จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ/การท่องเที่ยว 
    (3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
     1) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  ระบบ
สาธารณูปโภคท่ัวถึง 
     2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     ๓) มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
     ๔) มีการลงทุนและพาณิชยกรรมในพ้ืนที่มากขึ้น 
     ๕) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีข้ึน 
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     ๖) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่
ให้มากขึ้น 
     7) มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยว 
มากขึ้น 
     8) เพ่ิมจุดมุง่หมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
     9) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    (4) กรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย 
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้านและภายใต้ยุทธศาสตร์ 
แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
     (4.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอ าเภอ 
     ๒) การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
     ๓) การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
     ๔) การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
     ๕) การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้าย
ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเม่ือรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 
     ๖) การจัดท าผังเมืองรวม 
     ๗) พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
     ๘) พัฒนาระบบจราจร 
     (4.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
     ๒) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
     ๓) การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     ๔) ด้านสวัสดิการชุมชน 
     ๕) การป้องกันยาเสพติด 
     ๖) การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
     ๘) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
     ๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมี 
และวัตถุอันตราย และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
     (4.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
     ๑) ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๒) การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
     ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม 
     (๔.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
     ๑) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
     ๒) ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
     ๓) ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 
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     (4.5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๑) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     ๒) การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     ๓) การก าจัดและจัดการขยะ 
     ๔) การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุ่นละออง 
     ๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
     (4.๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๑) การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๒) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
     (4.๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ๑) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     ๒) การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
     ๓) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
     ๔) การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
     ๕) การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
     ๖) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
     ๗) การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
     (4.๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 ๑) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
 ๓) ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๔) สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
 ๕) การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
     ๖) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น 
     ๗) การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (4.๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     ๑) การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
     ๒) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
      ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม 
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 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
    “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การด าเนินงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี” 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
    เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
    2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
      ๑) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
    2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
      ๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
      ๓) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
      ๔) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๕) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
      ๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
      ๗) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน 
      ๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
      ๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๒) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      ๓) การท่องเที่ยว 
    2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
      ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
      ๒) การพัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ า คลอง บึง หนอง 
      ๓) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
    2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
      ๑) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
      ๒) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
     2.3 เป้าประสงค์ 
    1) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
    2) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    3) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
    4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    5) การด าเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี  
    2.4 ตัวชี วัด  
    2.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     1) ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการส่งเสริมความรู้ทั้งในและนอกระบบ
ให้แก่ประชาชนและเยาวชน 
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    2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1) ร้อยละของจ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
     2) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในต าบล 
     3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  
     4) จ านวนกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
    2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
     1) ร้อยละของความพึงพอใจในโครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ        
     2) จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
     3) จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ มีปริมาณพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
    2.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     1) ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานและตามเป้าหมายที่ก าหนด  
     2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย อีกท้ังยังลดการเกิดอุบัติเหตุ 
     3) ร้อยละของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 
    2.4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
     1) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น
     2) จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
     3) ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการให้บริการ 
    2.5 ค่าเป้าหมาย 
    1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
   2) ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร .  
เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
    3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
การบรหิารจัดการขยะ 
    4) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
    5) พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานและพัฒนา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้พร้อมส าหรับการบริการประชาชน   
    2.6 กลยุทธ์ 
    1) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
    ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    4) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
    5) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    7) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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    8) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน 
    9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    10) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    11) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    12) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    13) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
    14) การพัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ า คลอง บึง หนอง 
    15) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
    ๑6) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี 
    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้ มีคุณภาพสูง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าดินแดง จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง มุ่งพัฒนา 5 ด้าน  
    1) ด้านการศึกษา 
    2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
    4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5) ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผ
นพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

ิจแ
ละ

สัง
คม

แห
่งช

าต
 ิฉ

บับ
ที ่

๑๒
 1. การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

2. การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้า้

ในสังคม 

3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5. การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ

มิชอบ 
และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
และ 

ระบบโลจิสตกิส ์

9. การพัฒนา
ภาค เมือง  
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10. ความ
ร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  

วิจัย  
และนวัตกรรม 

แผ
นพ

ัฒน
าภ

าค
 

1. พัฒนากรุงเทพฯ  
เป็นมหานครทนัสมัยระดับโลก
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดลอ้มเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยว
ที่มีชือ่เสียงระดับนานาชาต ิ
และสร้างความเชื่อมโยง 

 เพื่อกระจายการทอ่งเที่ยว 
ทั่วทัง้ภาค 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่ให้สามารถแข่งขัน

ได้อย่างย่ังยืน 

5. เปิดประตกูารค้า การลงทนุ 
และการทอ่งเที่ยว เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

4. บริหารจัดการน้้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่แก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนเิวศอย่างย่ังยืน 

6. พัฒนาความเชือ่มโยงเศรษฐกิจ
และสังคมกับทกุภาค  

เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ 
และลดความเหลื่อมล้้า

ภายในประเทศ 

แผ
นพ

ัฒน
า

จัง
หว

ัด 1. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 3. พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้ 
และบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค ์

 

แผ
นพ

ัฒ
นา

 
กล

ุ่มจ
ังห

วัด
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือ

กับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน 
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิง

สร้างสรรค์ 

2. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการทอ่งเที่ยว  
พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการทอ่งเที่ยว 

ให้ได้มาตรฐานสากล และประทับใจนักทอ่งเที่ยว 
สนับสนุนการทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3. การเพิ่มศกัยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
โดยการฟืน้ฟูคุณภาพระบบนิเวศของแมน่้้า

เจ้าพระยา/ป่าสักและล้าน้้าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากขยะดว้ยการใชน้วัตกรรม 

 

4. เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่
อย่างย่ังยืน โดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมือง
อย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกบัการวางระบบ

โครงข่ายบรกิารพืน้ฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

 
๒๐

 ปี
 

1. ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

5. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

6. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผ
นพ

ัฒ
นา

จัง
หวั

ด 

1. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 3. พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคา้ 
และบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค ์

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ขอ
ง อ

บต
.ท

่าด
ินแ

ดง
 

1. การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

2. การพัฒนา 
ด้านการสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน 

3. การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

5. การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

4. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์กา
รพั

ฒน
าข

อง
 อ

ปท
.  

ใน
เข

ตจ
ังห

วัด
 

1. การพัฒนา 
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม

และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3. การพัฒนา
ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

4. การพัฒนา
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม 

การลงทุนและ
พาณิชยกรรม 

5. การพัฒนา 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 

7. การพัฒนา 
ด้าน 

การส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 

9. การพัฒนา 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในสภาพพ้ืนที่ราบลุ่มมีความ 
อุดมสมบูรณ์ น้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลาก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั้งไม่ไกลจาก 
อ าเภอผักไห่ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับมีถนนสายผักไห่ - เสนา เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอผักไห่
กับอ าเภอเสนา ท าให้มีการติดต่อหรือมีการเดินทางคมนาคมที่สะดวก ดังนั้น การน าเทคนิค SWOT Analylis 
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของต าบลท่าดินแดง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมการก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ให้รวมผลส าเร็จในอนาคต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมของต าบลท่าดินแดง เพ่ือค้นหาจุดแข็ง (Strength = S), 
จุดอ่อน (Weakness = W), โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) สรุปได้ดังนี้   
 

ด้าน การวิเคราะห์ SWOT Analylis 
1. เศรษฐกิจ จุดแข็ง (Strength) 

1. สภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการท า
การเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ด้านการปลูกพืช 
การประมงพ้ืนบ้าน เพราะมีแม่น้ าไหลผ่าน 
จึงเป็นแหล่งน้ าต้นทุน ส าหรับภาคการเกษตร  
2. ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
3. มีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกเชื่อมโยง
ต่อระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
4. สามารถขนส่งทางน้ าได้ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผน
เตรียมงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร 
2. ไม่มีความช านาญด้านการตลาด 
3. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลท าการเกษตร 
ท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
1.  ส่ ง เสริมให้ ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะท าให้ เศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุน 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
3.  นโยบายของจังหวัดที่ เ อ้ือประโยชน์ 
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า เ รื่ อ ง ก า ร ช ล ป ร ะท า น  
การพัฒนาแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ การค้า 
การลงทุน และการอุตสาหกรรม 

อุปสรรค (Threat) 
1. สภาพอากาศฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป 
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
2. การขาดความสนใจอย่างจริงจังของ
ประชาชนในพ้ืนที่เองในการเอาใจใส่ 
หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ ท าให้ โครงการที่ รั ฐส่ ง เสริม 
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
3. การเกิดอุทกภัย 
4. ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอน 
5. การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
อาชีพ ซึ่ งกลุ่มนับว่า เป็นพลังส าคัญ 
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
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ด้าน การวิเคราะห์ SWOT Analylis 
2.  สาธารณสุข
และสังคม 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีโครงข่ายระบบสาธารณสุขโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน
และเฝ้าระวัง ดูแล การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโรคติดต่อในชุมชน 
3. ในต าบลอยู่กันแบบพ่ีน้อง เครือญาติ 
มีความสามัคคีกลมกลืน ทั้งทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
4. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีการนันทนาการ
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
ประกอบกิจกรรมส าคัญ ๆ ของทางราชการ 
2. ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ 
ท าให้ยากต่อการป้องกัน 
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
จิตส านึกในการพ่ึงพาตนเอง และความเป็น
พลเมืองตามระบบประชาธิปไตย 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีหลักประกันสุขภาพด้านสาธารณสุข
แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. นโยบายรัฐสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมและบริการประชาชน 
3. การเสื่อมด้านศีลธรรมทางศาสนาของคน 
ท าให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมา 

อุปสรรค (Threat) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในการ
รักษาสุขภาพและปัญหาด้านสุขอนามัย 
2. กระแสโลกาภิวัตน์ และสื่อออนไลน์ 
ท าให้ค่านิยมเปลี่ยนไป ละเลยคุณธรรม 
จริยธรรมส่งผลท าให้สังคมไม่เข้มแข็ง 
 

3. การศึกษา จุดแข็ง (Strength) 
1. มีโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ผู้สูงอายุในต าบล 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน
ทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้หรือ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของเด็กและเยาวชน
ยังมีน้อย 
2.  งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นกา ร พัฒนา 
ในทุกภาคส่วนตามอ านาจหน้าที่มียังไม่
เพียงพอ 

โอกาส (Opportunity) 
1. การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษานอก
ระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ในชุมชน  
ท าให้เกิดการค้นพบศักยภาพของตนเอง 
และของชุมชนท้องถิ่น 
2. มีนโยบายด้านการศึกษาที่หลากหลาย 
ท าให้ประชาชน มีโอกาสได้รับการศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายด้านการศึกษาขาดจุดเน้น 
ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ ข า ด ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ด้าน การวิเคราะห์ SWOT Analylis 
4. เทคโนโลยี จุดแข็ง (Strength) 

1.  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Save File 
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก 
4. เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยแพร่หลาย
ไปจนถึงระดับชุมชนและบุคคล 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึกที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
2. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบ Save File ไม่มี
ความรู้ความช านาญในการหาข้อมูล 
ในระบบ 

โอกาส (Opportunity) 
1. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผลงานเป็นที่แพร่หลาย 
สามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ง่าย  

อุปสรรค (Threat) 
1. ระบบ Internet บางครั้งช้าและมีปัญหา 
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

5.  ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ 
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) 
1. สภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการท า
การเกษตรและการประมงพ้ืนบ้าน 
2. มีแหล่งน้ าไหลผ่าน 
3. มีการท างานโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกป่า 
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดท า 
ถังขยะเปียกเพ่ือน าไปท าปุ๋ย 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี 
เนื่องจากในฤดูแล้งจะประสบปัญหา 
การขาดแคลนน้ า 
2. ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความส าคัญ
และขาดการบูรณาการร่วมกันในการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยรวม 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึก 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
2. ภัยธรรมชาติและกระแสสังคมท าให้ 
ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการอนุรักษ์
และจั ดการด้ านทรั พยากรธ รรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

อุปสรรค (Threat) 
1.  พ้ืนที่มีลั กษณะราบลุ่ มท า ให้ เกิด 
น้ าท่วมขังเกือบทุกปี 
2. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
ที่สะอาดและเพียงพอ 
3. ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี 
เนื่องจากในฤดูแล้งจะประสบปัญหา 
การขาดแคลนน้ า 
4. ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลัง
จะสร้างปัญหาให้กับสังคมและชุมชน
หากไม่มีการวางแผนที่ ดีและกลาย 
เป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
5. ปรากฏการทางธรรมชาติท าให้สภาวะ
อากาศฤดูการของโลกเปลี่ ยนแปลง 
เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
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    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดินแดง ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ด้านการเมือง การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น ปัญหาการเมือง
ระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
    2) ด้านระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ จ ากัดอ านาจหน้าที่บางประการที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังยังมีมากเกิดความจ าเป็น 
    3) ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้เกิดความผันผวนทาง 
ด้านราคาพืชผลทางการเกษตร การลงทุน และรายได้ของประชาชนไม่แน่นอน 
    4) ด้านสังคม กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเข้าไปในทุกชุมชน 
ละเลยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมเปลี่ยนจากสังคมพ่ึงพาตนเองเป็นสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือ  
และโครงสร้างของประชากรจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความไม่พร้อมด้านการศึกษาและการสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน    
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

1.1 บริการชุมชนและสังคม 1.1 การศึกษา ส านักงานปลัด ทุก 
ส านัก/กอง 1.2 การเศรษฐกิจ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2.1 บริหารทั่วไป 2.1 บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

2.2 การรักษาความสงบ
ภายใน 

2.2 บริการชุมชนและสังคม 2.3 สาธารณสุข ส านักงานปลัด 

2.4 เคหะและชุมชน 

2.5 สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
2.6 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

2.3 การเศรษฐกิจ 2.7 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

2.4 การด าเนินงานอ่ืน 2.8 งบกลาง ส านักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว  

3.1 บริการชุมชนและสังคม 3.1 เคหะและชุมชน กองช่าง 

3.2 การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

3.2 การเศรษฐกิจ 3.3 การเกษตร ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 บริการชุมชนและสังคม 4.1 เคหะและชุมชน กองช่าง 

4.2 การเศรษฐกิจ 4.2 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

4.3 การเกษตร กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.1 บริหารทั่วไป 5.1 บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

5.2 บริการชุมชนและสังคม 5.2 เคหะและชุมชน กองช่าง 

5.3 การเศรษฐกิจ 5.3 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10  แผนงาน 3 ส านัก/กอง 

 
     
     
 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
    1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 11      842,500 12      867,500 12    1,037,500 12    1,037,500 12       1,037,500 59      4,822,500
    1.2 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 1        50,000 1         50,000 1         50,000 1         50,000 1            50,000 5        250,000

รวม 12     892,500 13      917,500 13   1,087,500 13   1,087,500 13      1,087,500 64     5,072,500
2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างความเขม้แขง็
    ของชมุชน
    2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1 200,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,400,000
    2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3      290,000 6    2,140,000 6    2,130,000 6    2,130,000 6       2,130,000 27 8,820,000
    2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 9      374,256 9      374,256 10      424,256 10      424,256 10          424,256 48 2,021,280
    2.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 1      100,000 3 620,000 3      620,000 3 700,000 2          520,000 12 2,560,000
    2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 8      575,000 8      575,000 8      575,000 8      575,000 8          575,000 40 2,875,000
    2.6 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร 5      245,000 5      245,000 5      275,000 5      275,000 5          275,000 25 1,315,000
    2.7 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 1      500,000 -     -              -     -              -     -              -     -                 1 500,000
    2.8 แผนงำนงบกลำง 3   3,712,000 3    3,762,000 3    4,212,000 3    4,262,000 3       4,312,000 15 20,260,000

รวม 31 5,996,256 35 8,016,256 36 8,536,256 36 8,666,256 35 8,536,256 173 39,751,280
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ
    สิง่แวดลอ้ม และการท่องเที่ยว
    3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 2      150,000 2      150,000 2      150,000 2      150,000 2          150,000 10 750,000
    3.2 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร 1        20,000 1         20,000 1         20,000 1         20,000 1            20,000 5 100,000
    3.3 แผนงำนกำรเกษตร 3      170,000 3      170,000 3      170,000 3      170,000 3          170,000 15 850,000

รวม 6 340,000 6 340,000 6 340,000 6 340,000 6 340,000 30 1,700,000

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าดนิแดง

ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  5  ปีปี 2565
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2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าดนิแดง

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

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 5   1,314,100 7    2,785,000 8    4,020,000 6    3,720,000 5       3,390,000 31 15,229,100
    4.2 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 16 5,444,300 23 30,210,800 23 30,884,700 30 41,298,800 7 21,239,300 99 129,077,900
    4.3 แผนงำนกำรเกษตร 1   2,000,000 1      250,000 2 535,000 4 743,700 1 107,200 9 3,635,900

รวม 22 8,758,400 31 33,245,800 33 35,439,700 40 45,762,500 13 24,736,500 139 147,942,900
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการที่ดี
    5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8 540,000 7 240,000 7 240,000 7 240,000 7 240,000 36 1,500,000
    5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 600,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 10 2,800,000
    5.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ -     -             1 130,000 1 130,000 -     -              -     -                 2 260,000

รวม 10 1,140,000 10 920,000 10 920,000 9 790,000 9 790,000 48 4,560,000

รวมทั้งสิน้ 81 17,127,156 95 43,439,556 98 46,323,456 104 56,646,256 76 35,490,256 454 199,026,680
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเสริมสร้างความรู้
ภาคฤดูร้อน/เตรียมเขา้สู่ 
AEC

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
มีทักษะด้านภาษาองักฤษ
 AEC

เด็ก/เยาวชนในต าบล
ท่าดินแดง

        15,000          15,000          15,000          15,000           15,000 ระดับคะแนนผล
การสอบ
ภาษาองักฤษ

เด็ก/เยาวชนมีทักษะ
ภาษาองักฤษดีขึ้น

ส านักงานปลัด

2 สนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน
มีพฒันาการทีดี่ 
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ

เด็กนักเรียน ศพด./
โรงเรียน จ านวน 
111 คน

      400,000        400,000        550,000        550,000         550,000 ร้อยละเด็กทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ
มีพฒันาการทีดี่ฯ

เด็กเจริญเติบโต
ตามวนัทีเ่หมาะสม
และมีผลการเรียนดีขึ้น

ส านักงานปลัด

3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน
มีพฒันาการทีดี่ 
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ

เด็กนักเรียน ศพด./
โรงเรียน จ านวน 
111 คน

      200,000        200,000        220,000        220,000         220,000 ร้อยละเด็กทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ
มีพฒันาการทีดี่ฯ

เด็กเจริญเติบโต
ตามวนัทีเ่หมาะสม
และมีผลการเรียนดีขึ้น

ส านักงานปลัด

4 โครงการดนตรีไทยในชุมชน เพือ่สนับสนุนและ
อนุรักษ์ดนตรีไทย

เด็ก/เยาวชน
ในต าบลท่าดินแดง

        20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 จ านวนเด็กทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

ดนตรีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ใหค้งอยู่สืบไป

ส านักงานปลัด

5 โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยัได้รับ
การเรียนรู้จากสถานที่
จริงและได้สัมผัสกบั
ส่ิงต่าง ๆ โดยตรง

เด็ก ศพด. 
อบต.ท่าดินแดง

        30,000          30,000          30,000          30,000           30,000 ร้อยละเด็ก ศพด.
อบต.ท่าดินแดง 
ทีร่่วมโครงการ

เด็กปฐมวยั
มีพฒันาการทีดี่ขั้น 
ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคม 
และสติปัญญา

ส านักงานปลัด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
         1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 โครงการส่งเสริมพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ส่งเสริมพฒันาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ศพด.
อบต.ท่าดินแดง

        30,000          30,000          30,000          30,000           30,000 ร้อยละครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ทีไ่ด้รับการพฒันา
และส่งเสริม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 
ได้มาตรฐาน

ส านักงานปลัด

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ศพด.
อบต.ท่าดินแดง

        20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 ร้อยละของ
คณะกรรมการ 
ศพด. อบต.ท่าดิน
แดง ทีร่่วมโครงการ

ศพด. อบต.ท่าดินแดง
ได้รับการพฒันา
ตามมาตรฐาน

ส านักงานปลัด

8 โครงการจดัหาและพฒันา
ส่ือการเรียนการสอน

เพือ่จดัหาและพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน

ส่ือการเรียนการสอน
ของ ศพด. 
อบต.ท่าดินแดง

        42,500          42,500          42,500          42,500           42,500 จ านวนส่ือ เด็กมีพฒันาการทีดี่ขึ้น ส านักงานปลัด

9 โครงการบริหารจดัการ 
ศพด.

เพือ่จดัหาวสัดุ อปุกรณ์
งานครัว และค่าใช้จา่ย
สาธารณูปโภคส านักงาน

ศพด. อบต.ท่าดินแดง         50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ศพด. อบต.ท่าดินแดง ส านักงานปลัด

10 โครงการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
จากภมูิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่จดัใหเ้ด็กเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
จากภมูิปัญญาท้องถิ่น

เด็ก ศพด. อบต.
ท่าดินแดง

        20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 ร้อยละเด็ก ศพด.
อบต.ท่าดินแดง 
ได้เรียนรู้จากของ
จริง

เด็กได้รับความรู้ด้วย
ตนเองกอ่ใหเ้กดิความ
ทรงจ าทีดี่

ส านักงานปลัด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
         1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

11 โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน

เพือ่ใหเ้ยาวชนเกดิการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์

เยาวชนต าบล
ท่าดินแดง

        15,000          15,000          15,000          15,000           15,000 ร้อยละเยาวชน
ในต าบลท่าดินแดง

เยาวชนได้รับ
การเรียนรู้
และสามารถน าไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์

ส านักงานปลัด

12 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย
และดนตรีสากล

เพือ่อบรมส่งเสริม
การเล่นดนตรีไทย
และดนตรีสากล

เด็กและเยาวชน
ในต าบลท่าดินแดง

-          25,000          25,000          25,000           25,000 เด็กและเยาวชน
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
ในการเล่นดนตรีไทย
และดนตรีสากล

ส านักงานปลัด

รวม 12  โครงการ - -      842,500       867,500     1,037,500     1,037,500      1,037,500 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
         1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ศพด.

เพือ่ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร ศพด.

ศพด. อบต.ท่าดินแดง         50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ศพด .อบต.ท่าดินแดง
ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน

ส านักงานปลัด

รวม 1  โครงการ - -        50,000         50,000         50,000         50,000          50,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
         1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

14 โครงการจดัการเลือกต้ัง
นายกฯ/สมาชิกฯ 
หรือการเลือกต้ังซ่อม

เพือ่จดัการเลือกต้ัง 
หรือเลือกต้ังซ่อม

จดัการเลือกต้ัง 
หรือเลือกต้ังซ่อม

      200,000        300,000        300,000        300,000         300,000 จ านวนผู้มาเลือกต้ัง เพือ่ใหไ้ด้นายก 
และ/หรือสมาชิกฯ 
ตามจ านวน
ทีก่ฎหมายก าหนด

ส านักงานปลัด

รวม 1  โครงการ - -      200,000        300,000        300,000        300,000        300,000 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

15 โครงการป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนน

เพือ่ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

ต้ังจดุตรวจร่วม
บริการประชาชน 
2 คร้ัง

        60,000          60,000          50,000          50,000           50,000 ต้ังจดุตรวจ
ในช่วงเทศกาล 
จ านวน 2 คร้ัง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั

ส านักงานปลัด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

16 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV พร้อมอปุกรณ์
และชุดรับสัญญาณ หมูท่ี ่
2, 4, 5, 6, 7 และ 8 
จ านวน 18 จดุ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติงาน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชนและทาง
ราชการและเพือ่บันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในเวลาฉกุเฉนิ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 18 จดุ
บริเวณ
หมูท่ี ่2 จ านวน 4 จดุ
หมูท่ี ่4 จ านวน 5 จดุ
หมูท่ี ่5 จ านวน 4 จดุ
หมูท่ี ่6 จ านวน 1 จดุ
หมูท่ี ่7 จ านวน 2 จดุ
และหมูท่ี ่8 จ านวน 
2 จดุ

-     1,600,000     1,600,000     1,600,000      1,600,000 กล้องวงจรปิด
จ านวน 18 จดุ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
และมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

ส านักงานปลัด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

17 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV พร้อมอปุกรณ์
และชุดรับสัญญาณบริเวณ
ส านักงาน จ านวน 4 จดุ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติงาน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชนและทางราชการ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 4 จดุ

-        150,000        150,000        150,000         150,000 กล้องวงจรปิด 
จ านวน 4 จดุ

ได้รับประโยชน์
และมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

ส านักงานปลัด

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกล้องวงจรปิด

เพือ่ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดใหม้ีคุณภาพพร้อม
ใช้งาน

ต าบลท่าดินแดง       180,000        180,000        180,000        180,000         180,000 กล้องวงจรปิด
มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด

มีกล้องวงจรปิดทีม่ี
คุณภาพพร้อมใช้งาน

ส านักงานปลัด

19 โครงการฝึกอบรมจดัต้ัง 
อปพร.

เพือ่จดัต้ังมวลชน
เป็น อปพร.

ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลท่าดินแดง
และเจา้หน้าที่

 -        100,000        100,000        100,000         100,000 จ านวน อปพร. มีก าลัง อปพร. 
สนับสนุน
การปฏบิัติงาน
สาธารณประโยชน์

ส านักงานปลัด

20 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยัพบิัติ

เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัพบิัติต่าง ๆ 
ในต าบล

หมูท่ี ่1-8         50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 จ านวนครัวเรือน
ทีไ่ด้รับการช่วยเหลือ

ประชาชนทีป่ระสบภยั
พบิัติได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักงานปลัด

รวม 6  โครงการ - -      290,000     2,140,000     2,130,000     2,130,000      2,130,000 - - -

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
ท่าดินแดง

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละของ
เป้าหมายลดลง

ปัญหาการติดยาเสพติด
ของกลุ่มเส่ียง
ตามเป้าหมายลดลง

ส านักงานปลัด

22 โครงการเฝ้าระวงั
และควบคุมเฝ้าระวงั
โรคติดต่อในชุมชน

เพือ่ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อในต าบล

ประชาชน หมูท่ี ่1-8         80,000          80,000          80,000          80,000           80,000 ร้อยละประชาชน
ได้รับเชื้อโรคติดต่อ
ลดลง

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคติดต่อ

ส านักงานปลัด

23 โครงการสนับสนุน
ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณด้าน
การสาธารณสุขมูลฐาน

อสม. แกนน าสุขภาพ
และประชาชน หมูท่ี ่
 1-8

        80,000          80,000          80,000          80,000           80,000 ร้อยละเป้าหมาย
ได้รับการพฒันา

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยทีดี่

ส านักงานปลัด

24 โครงการดูแลสุขภาวะ
ในกลุ่มผู้สูงอายใุนชุมชน

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณการดูแล
สุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชน

กลุ่มผู้สูงอายใุนต าบล
ท่าดินแดง

        40,000          40,000          40,000          40,000           40,000 ร้อยละผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล

ผู้สูงอายมุีสุขภาพ ส านักงานปลัด

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

25 โครงการส ารวจขอ้มูล 
และขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว

เพือ่ส ารวจขอ้มูลและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว

สุนัขและแมว ในพืน้ที่
ต าบลท่าดินแดง 
หมูท่ี ่1-8

          2,376             2,376             2,376             2,376             2,376 ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมว
ทีไ่ด้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน

ได้จ านวนสุนัข
และแมวทีจ่ะ
ด าเนินการฉดีวคัซีน
ป้องกนัการเกดิโรค
พษิสุนัขบ้า

ส านักงานปลัด

26 โครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบ้า

เพือ่ป้องกนัการเกดิ
โรคพษิสุนัขบ้า
และการแพร่ระบาดของ
โรคพษิสุนัขบ้าในต าบล
ท่าดินแดง

ด าเนินการฉดีวคัซีน
ใหสุ้นัขและแมว
ในต าบลท่าดินแดง 
หมูท่ี ่1-8

        11,880          11,880          11,880          11,880           11,880 ร้อยละของจ านวน
สุนัขและแมว
ทีไ่ด้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน

ประชาชนต าบล
ท่าดินแดงปลอดภยั
จากโรคพษิสุนัขบ้า

ส านักงานปลัด

27 โครงการท่าดินแดงร่วมใจ
ต้านภยัมะเร็งเต้านม
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา่

เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ใหป้ระชาชนมีความรู้
และกระตุ้นใหห้ญิงไทย
ใหม้ีการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองอยา่ง
ถกูต้องตามหลักวชิาการ

ผู้หญิงอาย ุ30-70 ปี
หมูท่ี ่1-8 ต าบล
ท่าดินแดง

        40,000          40,000          40,000          40,000           40,000 ร้อยละหญิงไทย
อาย ุ30-70 ปี 
ของต าบล
ท่าดินแดงทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายมีความรู้
และสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมได้อยา่ง
ถกูต้องตามหลัก
วชิาการ

ส านักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ใหป้ระชาชนได้รับ
ประทานเกลือไอโอดีน
ทีไ่ด้มาตรฐาน และลด
อตัราการเกดิภาวะขาด
สารไอโอดีน

ประชาชน หมูท่ี ่1-8 
ต าบลท่าดินแดง

        40,000          40,000          40,000          40,000           40,000 ร้อยละประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนทีไ่ด้มาตรฐาน 
และลดอตัราการเกดิ
ภาวะขาดสารไอโอดีน 
และโรคคอพอก

ส านักงานปลัด

29 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ใหป้ระชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัภาวะโภชนาการ
ในมารดาและเด็ก 
ประชาชนทัว่ไปสามารถ
ดูแลภาวะโภชนาการ
อยา่งถกูต้อง
และถกูลักษณะ

มารดาและบุตร 
และประชาชน
ในต าบลท่าดินแดง

        30,000          30,000          30,000          30,000           30,000 ร้อยละประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

มารดาและบุตร
ของต าบลท่าดินแดง
มีภาวะโภชนาการ
ทีไ่ด้มาตรฐาน
และเติบโตพฒันาการ
สมวยั

ส านักงานปลัด

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนคนในต าบล
ท่าดินแดง

ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนคน
ในต าบลท่าดินแดง

 -  -          50,000          50,000           50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีทัง้ร่างกาย
และจติใจ

ส านักงานปลัด

รวม 10  โครงการ - -      374,256       374,256        424,256        424,256        424,256 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.3 แผนงานสาธารณสุข

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

-60-



แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

31 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์
เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
หมูท่ี ่7

เพือ่ใหม้ีอปุกรณ์
มาตรฐานปลอดภยั
ในสนามเด็กเล่น
ส าหรับออกก าลังกาย
และนันทนาการ

อปุกรณ์ทีไ่ด้
มาตรฐานปลอดภยั
ในสนามเด็กเล่น

- 100,000 100,000 100,000 - ความพงึพอใจ
ของประชาชน

มีอปุกรณ์ทีไ่ด้
มาตรฐาน
และปลอดภยัในสนาม
เด็กเล่น ส าหรับ
ออกก าลังกาย
และนันทนาการ

ส านักงานปลัด

32 โครงการจดัหาอปุกรณ์กฬีา
เคร่ืองออกก าลังกาย 
และเคร่ืองเด็กเล่น

เพือ่จดัหาอปุกรณ์กฬีา
เคร่ืองออกก าลังกาย
และเคร่ืองเด็กเล่น

อปุกรณ์กฬีาเคร่ือง
ออกก าลังกาย
และเคร่ืองเด็กเล่น 
หมูท่ี ่1-8

      100,000          20,000          20,000        100,000           20,000 จ านวนหมูบ่้าน ประชาชนมีอปุกรณ์
การออกก าลังกาย
ทีไ่ด้มาตรฐาน
ปลอดภยั และมี
สุขภาพแขง็แรง

ส านักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

33 โครงการสวนสุขภาพต าบล
ท่าดินแดง

1. เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
เพือ่เป็นปอดของต าบล
ท่าดินแดง
2. เพือ่เป็นสวนสุขภาพ
พกัผ่อนหยอ่นใจต าบล
ท่าดินแดง
3. เพือ่เป็นสถาน
ทีส่นับสนุนกจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพออก
ก าลังกาย เล่นกฬีา 
และกจิกรรมสันทนาการ
ต่าง ๆ

สวนสุขภาพ 
เพือ่ต าบลท่าดินแดง
ได้มีสุขภาพ
และพลานามัยทีดี่

- 500,000        500,000        500,000         500,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ในต าบล

1. พืน้ทีสี่เขยีวทีย่ั่งยนื
2. มีสถานทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจ
3. มีสถานทีอ่อก
ก าลังกายและจดั
กจิกรรมสันทนาการ
ต่าง ๆ

ส านักงานปลัด

รวม 3  โครงการ - -      100,000        620,000        620,000       700,000        520,000 - - -

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

34 โครงการแขง่ขนักฬีา
ต้านยาเสพติด

เพือ่จดัการแขง่ขนักฬีา
ต้านยาเสพติด เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีความรักสามัคคีหา่งไกล
ยาเสพติด

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
ท่าดินแดง

        80,000          80,000          80,000          80,000           80,000 ร้อยละเป้าหมาย
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
มีสุขภาพแขง็แรง 
และหา่งไกลยาเสพติด

ส านักงานปลัด

35 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลท่าดินแดง

เพือ่จดัต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายตุ าบลท่าดินแดง

ผู้สูงอายใุนต าบล
ท่าดินแดง

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายมุีสุขภาพกาย
และใจทีดี่มีคุณภาพ

ส านักงานปลัด

36 โครงการสร้างความรู้
สู่ชุมชน

เพือ่สร้างความรู้ต่าง ๆ 
ใหป้ระชาชนในต าบล

ประชาชนในต าบล
ท่าดินแดง

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับความรู้
ในเร่ืองต่าง ๆ

ส านักงานปลัด

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

37 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 
(ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่น
ในชุมชน/หมูบ่้าน) 
ของทูลกระหม่อมหญิง
อบุลรัตน์ราชกญัญา 
สิริวฒันาพรรณวดี

เพือ่สนับสนุนงบประมาณ
ใหป้ระชาชนตระหนัก
และร่วมแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดร่วมกนั
โดยผ่านศูนยเ์พือ่นใจ
วยัรุ่นในชุมชนและมี
คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE 
ในชุมชน ท างาน
และรับผิดชอบแบบเต็ม
รูปแบบ

ประชาชน หมูท่ี ่1-8 
ต าบลท่าดินแดง

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
กบัชมรม TO BE
NUMBER ONE

1. มีศูนยเ์พือ่นใจ
วยัรุ่นเกดิขึ้น
ในต าบลท่าดินแดง
2. มีกจิกรรมต่าง ๆ 
ในชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
อยา่งต่อเนือ่ง
3. ประชาชนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกบั
ยาเสพติด

ส านักงานปลัด

         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

38 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
การท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน 
รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการ
พฒันาแนวทางปฏบิัติ
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

ประชาชนในต าบล
ท่าดินแดง

        15,000          15,000          15,000          15,000           15,000 ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ

ได้รับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที ่
ประชาชนมีส่วน
ในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมแกป้ัญหา 
และแลกเปล่ียน
เรียนรู้น าไปสู่
การแกไ้ขปัญหา
ของท้องถิ่นได้ตรงจดุ 
เพือ่แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
มีความชัดเจน
เหมาะสมกบัสภาพ
ของพืน้ที่

ส านักงานปลัด

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

39 โครงการเสริมความรู้
เกี่ยวกบัสิทธใินการรับรู้
ขอ้มูลขา่วสารและวถิี
ประชาธปิไตย

เพือ่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
สิทธด้ิานขอ้มูลขา่วสาร
และวถิปีระชาธปิไตย

ประชาชนต าบล
ท่าดินแดง

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัสิทธ ิ
ด้านขอ้มูลขา่วสาร
และเขา้ใจระบอบ
ประชาธปิไตยมากขึ้น

ส านักงานปลัด

         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

40 โครงการส่งเสริม
และพฒันาอาชีพ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพใหแ้กป่ระชาชน
ในต าบลท่าดินแดง 
รวมถงึสนับสนุน
งบประมาณด้านต่าง ๆ

ประชาชน กลุ่มสตรี
กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มจกัรสานหวาย
ผักตบชวา และกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 
ในต าบลท่าดินแดง 
หมูท่ี ่1-8

        80,000          80,000          80,000          80,000           80,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิม่ขึ้น

ส านักงานปลัด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภมูิปญัญาที่สร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

41 โครงการด าเนินการ
เกี่ยวกบัโครงการ
พระราชด าริ/เศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามพระราชด าริ

ประชาชนต าบล
ท่าดินแดง

      200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ

ประชาชนมีอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม
และมีความเป็นอยู่
อยา่งพอเพยีง

ส านักงานปลัด

รวม 8  โครงการ - -      575,000       575,000       575,000       575,000        575,000 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภมูิปญัญาที่สร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

42 โครงการจดังานประเพณี/
ศาสนา/วฒันธรรมท้องถิ่น

เพือ่สืบสานประเพณี
วฒันธรรมของไทย 
รวมทัง้อดุหนุน
ใหห้น่วยงานทีข่อรับ
การอดุหนุน

จดังานประเพณี/
ศาสนา/วฒันธรรม
ท้องถิ่น

        85,000          85,000          85,000          85,000           85,000 จ านวนงานทีจ่ดั ประเพณีวฒันธรรม
ได้รับการอนุรักษ์
ใหค้งอยู่สืบไป

ส านักงานปลัด

43 โครงการจดักจิกรรมวนั
ส าคัญของชาติ-งานรัฐพธิี

เพือ่แสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบันชาติ
 ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์

จดักจิกรรมวนัส าคัญ
ของชาติ/งานรัฐพธิี

        90,000          90,000          90,000          90,000           90,000 จ านวนกจิกรรมทีจ่ดั ประชาชนได้แสดงออก
ถงึความจงรักภกัดี

ส านักงานปลัด

44 อดุหนุนโครงการยอยศ
ยิ่งฟา้อยธุยามรดกโลก

เพือ่อดุหนุนโครงการ
ยอยศยิ่งฟา้อยธุยามรดก
โลก

อดุหนุนโครงการ
ยอยศยิ่งฟา้อยธุยา
มรดกโลก

        20,000          20,000          40,000          40,000           40,000 จ านวนกจิกรรมทีจ่ดั ประเพณีวฒันธรรม
ได้รับการอนุรักษ์
ใหค้งอยู่สืบไป

ส านักงานปลัด

45 อดุหนุนโครงการจดังาน
ของดีเมืองผักไห่

เพือ่อดุหนุนส่งเสริม
อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีของอ าเภอผักไห ่
(มูลนิธมิิง่มงคล)

เพือ่จา่ยเป็น
ค่าจดังานของดี
เมืองผักไห่

        40,000          40,000          40,000          40,000           40,000 จ านวนกจิกรรมทีจ่ดั วฒันธรรมประเพณี
ของอ าเภอผักไหไ่ด้รับ
การสืบสานต่อไป

ส านักงานปลัด

46 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่จดักจิกรรมใหเ้ด็กได้
มีโอกาสแสดงออกกล้าคิด
 กล้าท า ในทางสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์

เด็กและเยาวชน
ในต าบลท่าดินแดง

        10,000          10,000          20,000          20,000           20,000 ความพงึพอใจของ
เด็ก และเยาวชน
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน
มีพฒันาการเต็ม
ศักยภาพ ทัง้ร่างกาย 
อารมณ์ และสติปัญญา

ส านักงานปลัด

รวม 5  โครงการ - -      245,000        245,000       275,000       275,000        275,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

47 โครงการกอ่สร้างศูนยเ์ฝ้า
ระวงัและรับแจง้เหตุ
สาธารณภยั

เพือ่สร้างศูนยเ์ฝ้าระวงั
และรับแจง้เหตุสาธารณ
ภยั

ศูนยเ์ฝ้าระวงั
และรับแจง้เหตุ
สาธารณภยั

      500,000  -  -  -  - จ านวน  1 แหง่ พืน้ที ่อบต. มีจดุรับ
แจง้เหตุสาธารณภยั
และประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองช่าง

รวม 1  โครงการ - -      500,000                 -                   -                   -                    -   - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

-70-



แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

48 โครงการจา่ยเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนต าบล
ท่าดินแดงได้รับ
เบีย้ยงัชีพทุกคน

   3,200,000     3,250,000     3,300,000     3,350,000      3,400,000 ร้อยละผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึ้น

ส านักงานปลัด

49 โครงการจา่ยเบีย้ยงัชีพ
คนพกิาร

เพือ่ช่วยเหลือคนพกิาร คนพกิารในต าบล
ท่าดินแดงได้รับ
เบีย้ยงัชีพทุกคน

      500,000        500,000        900,000        900,000         900,000 ร้อยละคนพกิาร คนพกิารมีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึ้น

ส านักงานปลัด

50 โครงการจา่ยเบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ท่าดินแดงได้รับ
เบีย้ยงัชีพทุกคน

        12,000          12,000          12,000          12,000           12,000 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวติทีดี่ขึ้น

ส านักงานปลัด

รวม 3  โครงการ - -   3,712,000     3,762,000     4,212,000     4,262,000      4,312,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         2.7 แผนงานงบกลาง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

51 โครงการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

เพือ่บริหารจดัการขยะ
ในชุมชนอยา่งเหมาะสม

หมูท่ี ่1-8       100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 จ านวน 8 หมูบ่้าน การจดัเกบ็ขยะ
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองช่าง

52 โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะฯ

รณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะฯ

รณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะฯ

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ปริมาณขยะ (ตัน) ปริมาณขยะลดลง กองช่าง

รวม 2  โครงการ - -      150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทอ่งเที่ยว
         3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

-72-



แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

53 โครงการส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

เพือ่พฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

ต าบลท่าดินแดง         20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่ว 
อยา่งน้อย 1 แหง่

ต าบลท่าดินแดง
มีแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศ มีชื่อเสียง
เป็นทีรู้่จกัและ
สามารถสร้างรายได้
เสริมใหก้บัประชาชน
ต าบลท่าดินแดง

ส านักงานปลัด

รวม 1  โครงการ - -        20,000         20,000         20,000         20,000          20,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพการทอ่งเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทอ่งเที่ยว
         3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

54 โครงการสร้างและฟืน้ฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพือ่สร้างและฟืน้ฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พืน้ทีต่ าบลท่าดินแดง         20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 ร้อยละพืน้ที่
สาธารณะ

ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ทีอ่ดุมสมบูรณ์

ส านักงานปลัด
กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หมูบ่้าน

เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์
หมูบ่้าน

พืน้ทีต่ าบลท่าดินแดง         50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 จ านวนหมูบ่้าน ต าบลท่าดินแดงน่าอยู่ ส านักงานปลัด

56 โครงการคลองสวยน้ าใส เพือ่รักษาความสะอาด
คลอง

รณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะฯ

      100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 จ านวนคลอง คลองสวยน้ าใสสะอาด กองช่าง

รวม 3  โครงการ - -      170,000       170,000       170,000       170,000        170,000 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการทอ่งเที่ยว
         3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

57 โครงการร้ือถอนถงัประปา
เกา่ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่1

เพือ่ร้ือถอนถงัประปาเกา่
ของหมูบ่้าน

ถงัประปาเกา่ของ
หมูบ่้าน หมูท่ี ่1

 -  -  -          20,000  - การร้ือถอนถงั
ประปาเกา่ของ
หมูบ่้านเป็นไป
ตามมาตรฐาน

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

58 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะฝ่ังตะวนัตก 
หมูท่ี ่1

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะฝ่ังตะวนัตก 
หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะฝ่ังตะวนัตก
หมูท่ี ่1

 -  -        500,000  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

มีไฟฟา้สาธารณะ
และประชาชน
มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

59 โครงการเคร่ืองกรองน้ า
ภายใน หมูท่ี ่2

เพือ่ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า เคร่ืองกรองน้ า หมูท่ี ่2       136,300  -  -  -  - จ านวน (เคร่ือง) มีน้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน

กองช่าง

60 โครงการกอ่สร้างประตู
ระบายน้ า หมูท่ี ่2

เพือ่ปรับปรุงประตู
ระบายน้ า

ประตูปิด-เปิดพร้อม
อปุกรณ์

 -          45,000  -  -  - จ านวน (จดุ) ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการเกษตร

กองช่าง

61 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 3 
เฟส หมูท่ี ่2

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ 
3 เฟส ใหป้ระชาชน
มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นมากขึ้น 
อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยลด
อบุัติเหตุได้

ขยายเขตไฟฟา้ 
3 เฟส หมูท่ี ่2

      200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

มีไฟฟา้สาธารณะ
และประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

62 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมูท่ี ่2

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมูท่ี ่2 
คลองผักไห่-เจา้เจด็

 -        100,000        100,000        200,000  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

มีไฟฟา้สาธารณะ
และประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาทีอ่อกก าลังกาย 
หมูท่ี ่2

เพือ่ใช้เป็นทีอ่อกก าลังกาย ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาทีอ่อกก าลังกาย
 หมูท่ี ่2

 -  -  -  -           90,000 จ านวน (จดุ) ประชาชนมีความ
มัน่ใจในความมัน่คง
แขง็แรง

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

64 โครงการจดัหาหอถงัสูง
พร้อมระบบ หมูท่ี ่3

เพือ่จดัหาถงัแชมเปญ
พร้อมอปุกรณ์

ถงัแชมเปญ หมูท่ี ่3       452,800  -  -  -  - จ านวน (ถงั) เพือ่ใหป้ระชาชน
มีน้ าไวอ้ปุโภคบริโภค

กองช่าง

65 โครงการน้ าด่ืมเพือ่สุขภาพ
ส าหรับประชาชน หมูท่ี ่3

เพือ่มีน้ าด่ืมทีม่ีคุณภาพ ติดต้ังคร่ืองกรองน้ า  -        100,000  -  -  - จ านวน (เคร่ือง) มีน้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน

กองช่าง

66 โครงการติดต้ังท่อระบายน้ า
บริเวณบ่อนายสนิท พืน้ที่
สาธารณะหนองน้ าใส
หมูท่ี ่3

เพือ่ติดต้ังท่อระบายน้ า ท่อ PVC ขนาด 12 
นิว้ ยาว 8 เมตร

 -  -          20,000  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร

กองช่าง

67 โครงการติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ หมูท่ี ่4

เพือ่ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ หมูท่ี ่4

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
หมูท่ี ่4

 -  -  -        400,000  -  แอมแปร์ 
(AMPERE)

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

68 โครงการติดต้ังถงัพกัน้ า 
เพือ่อปุโภคบริโภค 
(ถงักรองน้ า) หมูท่ี ่5

เพือ่ติดต้ังถงัพกัน้ า 
(ถงักรองน้ า) หมูท่ี ่5

ติดต้ังถงัพกัน้ าหมูท่ี ่5  -  -        200,000  -  - จ านวน (แหง่) มีน้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

69 โครงการปรับปรุงระบบ
ท่อประปา (เพิม่วาล์ว 
2 จดุ) หมูท่ี ่6

เพือ่ปรับปรุงระบบท่อ
ประปา (เพิม่วาล์ว 2 จดุ)
หมูท่ี ่6

เพิม่วาล์ว 2 จดุ 
หมูท่ี ่6

        25,000  -  -  -  - จ านวน (จดุ) ประชาชนมีน้ าใช้อยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

70 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน
ทัง้ระบบ

เพือ่แกไ้ขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน
ใหม้ีน้ าสะอาด
ในการอปุโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปา หมูท่ี่
2, 3, 5 และ 6

      500,000  -     1,200,000     1,200,000      1,200,000 จ านวนหมูบ่้าน
มีน้ าสะอาด
ในการอปุโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ในการอปุโภคบริโภค
ทีไ่ด้มาตรฐาน

กองช่าง

71 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
บริเวณฝ่ังบ้านผู้ช่วยสุเทพ 
(เสาไฟฟา้) หมูท่ี ่7

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ 
ใหป้ระชาชน
มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นมากขึ้น

ขยายเขตไฟฟา้ 
หมูท่ี ่7

 -  -  -  -         200,000 ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

มีไฟฟา้สาธารณะ
และประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น 
เป็นการช่วยลด
อบุัติเหตุได้

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นพร้อม
ราวกั้น หมูท่ี ่7

เพือ่กอ่สร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น

กอ่สร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่นพร้อม
ราวกั้น

 -        500,000  -  -  - จ านวน (จดุ) เกดิความปลอดภยั
ในการใช้สนามเด็กเล่น

กองช่าง

         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

73 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ าภายใน หมูท่ี ่8

เพือ่ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า เคร่ืองกรองน้ า หมูท่ี ่8  -        140,000  -  -  - จ านวน (แหง่) มีน้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน

กองช่าง

74 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมูท่ี ่8

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ หมูท่ี ่8

 -  -        100,000  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

มีไฟฟา้สาธารณะ
และประชาชน
มีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง

รวม 18  โครงการ - -   1,314,100     1,085,000     2,320,000     2,020,000      1,690,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

75 โครงการเสริมถนน คสล. 
หมูท่ี ่1

เพือ่เสริมถนน คสล . กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 120 เมตร
หนา  0.15 เมตร

      213,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

76 โครงการซ่อมแซมถนนฝ่ัง
ตะวนัออกตลอดสาย 
หมูท่ี ่1

เพือ่ซ่อมแซมถนน คสล . กวา้ง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
สูง 0.15 เมตร

      700,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

77 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ฝ่ังตะวนัออก 
(เทคอนกรีต) บริเวณบ้าน
นายบรรจบ ถงึบ้าน
นายวนัชัย หมูท่ี ่1

เพือ่ซ่อมแซมถนน
ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 365 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
1,277.50 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที่

 -  -  -        708,900  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

78 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ฝ่ังตะวนัตก หมูท่ี ่1

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 320 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
960 ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางหนึง่ขา้ง
กวา้งเฉล่ีย 0-0.25 
เมตร

- 577,600 577,600 577,600  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

79 โครงการเสริมถนน คสล. 
ฝ่ังตะวนัตก บริเวณบ้าน
นายสมจติร บุญเขตต์ 
หมูท่ี ่1

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
455 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทาง 
0-0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

 -  -  -  -         261,000 ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

-81-



แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

80 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
พร้อมดาดคอนกรีต 
(และซ่อมแซมเขื่อนเกา่
ทีช่ ารุด) หมูท่ี ่1

เพือ่สร้างเชื่อนพร้อมดาด
คอนกรีต (และซ่อมแซม
เขื่อนเกา่ทีช่ ารุด)

เขื่อนพร้อมดาด
คอนกรีต หมูที ่1

 -        500,000  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

81 โครงการซ่อมแซมดาด
คอนกรีต บริเวณปาก
ทางเขา้หมูท่ี ่1 - ศาลา
กลางหมูบ่้าน

เพือ่ซ่อมแซมดาด
คอนกรีตไหล่ทาง
ในหมูบ่้าน

ดาดคอนกรีตไหล่ทาง
ในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1

- 700,000 700,000 700,000  - ได้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม
และเป็นการป้องกนั
การพงัทะลายของถนน

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

82 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ฝ่ังตะวนัออกตลอด
สาย หมูท่ี ่2

เพือ่ซ่อมแซมถนน คสล . ถนน คสล. 
ฝ่ังตะวนัออกตลอด
สาย หมูที ่2

      500,000        500,000        500,000        500,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

83 โครงการซ่อมแซมถนน
ฝ่ังตะวนัตก หมูท่ี ่2

เพือ่ซ่อมแซมถนน คสล . ร้ือผิวคอนกรีตเดิม
ออกและลงดินกวา้ง 
3.50 เมตร
ยาว 35 เมตร
สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร 
พร้อมลงลูกรังกวา้ง 
3.50 เมตร 
ยาว 35 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

 -          32,500  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

84 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ภายในบริเวณ
ทางเขา้โรงเรียน
วดัท่าดินแดง หมูท่ี ่2

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน 
ประชาชนใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
ได้อยา่งสะดวก 
และปลอดภยั

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 110 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
440 ตารางเมตร 

-        267,900        267,900        267,900  - ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

เด็กนักเรียน 
ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภยั
ในการคมนาคมมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

85 โครงการเสริมถนน คสล. 
พร้อมวางท่อภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี ่2

เพือ่เสริมถนน คสล . 
พร้อมวางท่อ

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
สูง 0.15 เมตร

 -  -        958,500  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนน
เลียบคลองตารอด 
หมูท่ี ่2 - 3

เพือ่ปรับปรุงถนน ถนนเรียบคลอง
ตารอด หมูท่ี ่2

 -  -        550,000  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปากคลองตารอด หมูท่ี ่2

เพือ่กอ่สร้างเขื่อน ปากคลองตารอด 
หมูท่ี ่2

 -  -        500,000  -  - จ านวน 1 แหง่ สามารถควบคุม
การเปิด-ปิดน้ าได้

กองช่าง

88 โครงการซ่อมแซมก าแพง
กนัดินปากคลองตารอด  
หมูท่ี ่2

เพือ่ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารุด
ป้องกนัอบุัติเหตุ

ยาว 29 เมตร
สูง 2.30 เมตร

 -  -  -  -         500,000 ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

89 โครงการปรับปรุงถนน
เลียบคลองตาเขยีว หมูท่ี ่2

เพือ่ปรับปรุงพืน้ผิวถนน ถนนเลียบคลอง
ตาเขยีว

 -  -  -        300,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ

         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

90 โครงการถมทีดิ่นสาธารณะ
 หมูท่ี ่2

เพือ่ถมทีดิ่นสาธารณะ ถมทีดิ่นสาธารณะ
พร้อมเสริมไหล่ทาง

 -  -  -        250,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ทีดิ่นสาธารณะสูงขึ้น
ประชาชนได้ใช้ร่วมกนั
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

91 โครงการเสริมดินพร้อมลง
ลูกรังถนนภายในหมูบ่้าน 
หมูท่ี ่2

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วม
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 40 เมตร

- - -          76,300 - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ถนนสูงขึ้นท าใหน้้ า
ไม่ท่วมขงั ประชาชน
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

92 โครงการถมดินทีส่าธารณะ
 หมูท่ี ่2 (ขา้งวดัท่าดินแดง)

เพือ่ใช้เป็นทีพ่กัและจอด
รถในช่วงน้ าท่วม

ดินถมไม่น้อยกวา่ 
1,250 ลูกบาศกเ์มตร

- - -        463,100 - ปริมาณทีก่ าหนด 
(ลบ.ม.)

มีทีพ่กัอาศัยและจอด
รถในช่วงน้ าท่วม

กองช่าง

93 โครงการเสริมดินไหล่ทาง
ถนน หมูท่ี ่2

เพือ่เป็นแนวป้องกนั
ถนนช ารุดลดการกดั
เซาะของน้ า

ยาว 305 เมตร - - - -         191,000 ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

94 โครงการปรับปรุงถนนเส้น
บ้านนางสังเวยีน หมูท่ี ่3

เพือ่ปรับปรุงถนน กวา้ง 3 เมตร
ยาว 162 เมตร
สูง 0.15 เมตร

      250,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

95 โครงการเสริมถนน คสล. 
หมูท่ี ่3

เพือ่เสริมถนน คสล .
ใหร้ะดับเดียวกนัตลอด
สาย

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 60 เมตร

      700,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

96 โครงการถมทีท่ าลาน
อเนกประสงค์ในที่
สาธารณะ หมูท่ี ่3 
(บริเวณหน้าบ้าน
นายสุโชติ เลิศเสถยีร)

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมต่าง ๆ

กวา้ง 14 เมตร
ยาว 15 เมตร
สูง 3.50 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
210 ตารางเมตร

- 331,600 331,600 331,600  - ลานอเนกประสงค์
ตามพืน้ทีท่ีก่ าหนด

ประชาชนได้มีสถานที่
ในการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง

97 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงลูกรังทางเขา้วดัท่าดิน
แดง ขา้งก าแพงจนสุด
ก าแพงวดั หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
ในการคมนาคม

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 290 เมตร
หรือใช้ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกวา่ 234.90 
ลูกบาศกเ์มตร

- 155,400 155,400 155,400  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

98 โครงการกอ่สร้างดาด
คอนกรีตไหล่ทาง
ในหมูบ่้าน หมูท่ี ่3 
(บริเวณศาลาอเนกประสงค์
ถงึบ้านนายเสริม อนิคง)

เพือ่สร้างดาดคอนกรีต
ไหล่ทางในหมูบ่้าน 
และเป็นการปรับปรุง
ภมูิทัศน์ใหส้ะอาดไม่รก

ดาดคอนกรีตไหล่ทาง
ในหมูบ่้าน หมูท่ี ่3

- 153,100 153,100 153,100  - ได้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และเป็นการป้องกนั
การพงัทะลายของถนน

กองช่าง

99 โครงการเสริมถนนลูกรัง 
หมูท่ี ่3 เชื่อม หมูท่ี ่2

เพือ่เสริมถนนลูกรัง กวา้ง 3 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

 -  -        300,000  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

100 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมูท่ี ่3

เพือ่ปรับปรุงถนน คสล . กวา้ง 3 เมตร
ยาว 117 เมตร
หนา 0.15 เมตร

 -  -        200,000  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. ฝ่ังตะวนัตก 
บริเวณบ้านนางสังเวยีน 
ตราชู หมูท่ี ่3

เพือ่ปรับปรุงถนน คสล . 
ป้องกนัแหล่งเพาะพนัธุ์
ของสัตวม์ีพษิ

กวา้ง 3 เมตร 
ระยะทาง 60 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
180 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมกอ่สร้างก าแพง
กนัดินสองด้าน
ระยะทาง 60 เมตร 
ด้านขา้งสองขา้งสูง
เฉล่ีย 1 เมตร

 -  -  -        701,200  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ป้องกนัแหล่ง
เพาะพนัธุ์ของสัตว์
มีพษิและประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

102 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก
บริเวณ หมูท่ี ่3

เพือ่กอ่สร้างราวกนัตก ระยะทาง 250 เมตร  -  -  -        105,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนทีใ่ช้ถนน
มีความปลอดภยั

กองช่าง

103 โครงการสร้างสะพานขา้ม
คลองเชื่อมต่อระหวา่ง 
หมูท่ี ่3-4

เพือ่สร้างสะพานขา้ม
คลองเชื่อมต่อระหวา่ง
หมูท่ี ่3-4

สะพานขา้มคลอง
เชื่อมต่อระหวา่ง 
หมูท่ี ่3-4

 -  -  -   10,000,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

การสัญจรไปมา
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

104 โครงการเสริมถนนดินลูกรัง 
หมูท่ี ่4

เพือ่เสริมถนนดินลูกรัง ร้ือถนนทีช่ ารุดและ
ถมดินกวา้ง 3 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร 
ระยะทาง 380 เมตร
พร้อมลงลูกรังกวา้ง 
3 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

      370,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

105 โครงการเสริมถนน คสล. 
หมูท่ี ่4

เพือ่เสริมถนน คสล . กวา้ง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

      470,000        470,000  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

106 โครงการถมดินทีส่าธารณะ
หมูท่ี ่4

เพือ่ถมดินทีส่าธารณะ
ใหสู้งมากขึ้นป้องกนัน้ า
ท่วมขงั

ถมดินทีส่าธารณะ
ประโยชน์ใน หมูท่ี ่4

      250,000        250,000        250,000        250,000  - ถมทีส่าธารณะ 
จ านวน 1 แหง่

ทีดิ่นสาธารณะสูงมาก
ขึ้น

กองช่าง

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

107 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดิน ขา้งถนน คสล. 
หมูท่ี ่4

เพือ่กนัดินขา้งถนน ยาว 254 เมตร
สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร

 -        492,000  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. หมูท่ี ่4 (บริเวณ
บ้านนางอ านวย นวลฉว ี
ชนเขตหมูท่ี ่2)

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 1,668 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
5,004 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางหนึง่
ขา้งกวา้งเฉล่ีย 
0-0.25 เมตร

-     2,728,600     2,728,600     2,728,600  - ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

109 โครงการทางเบีย่งไหล่ทาง
ภายในหมูบ่้าน 11 จดุ 
ต้ังแต่หมูท่ี ่7 - หมูท่ี ่1 
ตลอดสาย

เพือ่ใช้ในการหลบเวลา
รถสวนทาง

ดินถมไม่น้อยกวา่ 
220 ลูกบาศกเ์มตร
และลงลูกรังไม่น้อย
กวา่ 165 ลูกบาศก์
เมตร

- - -        169,400  - ตามปริมาณงาน
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

110 โครงการกอ่สร้างเขื่อนขา้ง
ถนนกนัน้ าเซาะ หมูท่ี ่4

เพือ่กอ่สร้างเขื่อนขา้งถนน สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร
ระยะทาง 60 เมตร

 -  -        470,000  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

111 โครงการเสริมถนน คสล. 
หมูท่ี ่5

เพือ่เสริมถนน คสล . กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร

      435,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

112 โครงการกอ่สร้างผนัง
คอนกรีตกนัดินไหล่ทาง 
หมูท่ี ่5

เพือ่กนัดินไหล่ทาง ยาว 120 เมตร
สูงเฉล่ีย 0.90 เมตร

 -        498,100  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานทีใ่นการจดัประชุม
และกจิกรรมต่าง ๆ

ศาลาอเนกประสงค์ - 300,000 300,000 300,000  - จ านวน 1 หลัง ประชาชนได้มีพืน้ที่
กวา้งยิ่งขึ้นและสถานที่
ในการจดัประชุม 
และกจิกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์กลางหมูบ่้าน
ซ่อมแซมเสาทีผุ่กร่อน 
หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานทีใ่นการจดัประชุม
และกจิกรรมต่าง ๆ 
อยา่งปลอดภยั

ซ่อมแซมเสาทีผุ่กร่อน - - - 90,000  - ตามปริมาณงาน
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้มีสถานที่
ในการจดัประชุม
และกจิกรรมต่าง ๆ 
อยา่งปลอดภยั

กองช่าง

115 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
หมูท่ี ่5 เชื่อมต่อหมูท่ี ่6

เพือ่ซ่อมแซมสะพานไม้ 
ใหป้ระชาชนคมนาคมได้
อยา่งสะดวกปลอดภยั

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 65 เมตร

 - 700,000 700,000        700,000         700,000 ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์สะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

116 โครงการเทลานคอนกรีต
บริเวณ หมูท่ี ่6

เพือ่เทลานคอนกรีต พืน้ที ่69 ตารางเมตร         39,700  -  -  -  - พืน้ที ่(ตรม.) 
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ 
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

117 โครงการปรับปรุงถนน
ซอย 8  (เส้นบ้านผู้ใหญ่
ขวญัเรือน) หมูท่ี ่6

เพือ่ปรับปรุงถนน กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 90 เมตร

 -  -  -        170,000  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

118 โครงการเสริมดินพร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง บริเวณหมูท่ี่
6

เพือ่เสริมดินพร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง

บริเวณหมูท่ี ่6  -  -  -          13,000  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

119 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่7

เพือ่ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมพนัง 2 ขา้ง
และก าแพงกนัดิน 
1 ด้าน

      499,800  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

120 โครงการเสริมถนน คสล. 
พร้อมก าแพงกนัดิน 
(ทิศเหนือ) หมูท่ี ่7

เพือ่เสริมถนน คสล . 
พร้อมก าแพงกนัดิน

ทิศเหนือ หมูท่ี ่7       253,000  -  -  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

121 โครงการเสริมถนน คสล. 
ต่อจากของเดิมสุดเขต 
หมูท่ี ่7 ถนนทิศใต้ หมูท่ี ่7

เพือ่เสริมถนน คสล . กวา้ง 3 เมตร
ยาว 135 เมตร
สูงเฉล่ีย 0.15 เมตร

      253,000  -  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

122 โครงการเสริมดินพร้อม
ลงลูกรังถนนฝ่ังตะวนัออก
 หมูท่ี ่7 (ในส่วนทีข่ยาย)

เพือ่เสริมดินพร้อม
ลงลูกรังถนน

กวา้ง 1.50 เมตร
ยาว 140 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

 -        200,000  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

123 โครงการเสริมถนน คสล. 
ฝ่ังตะวนัออก หมูท่ี ่7

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 187 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
561 ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางหนึง่ขา้ง
กวา้งเฉล่ีย 0-0.25 
เมตร

- 371,800 371,800 371,800  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

124 ยกระดับถนน คสล. พร้อม
ก าแพงกนัดินไหล่ทาง 
หมูท่ี ่7

เพือ่ยกระดับถนน กวา้ง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร
ก าแพงกนัดิน 1 ด้าน
สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร
ยาว 50 เมตร

 -  -        528,000  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

125 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตฝ่ังตะวนัตก 
หมูท่ี ่7 (สามแยกติดต่อ
ถงึทางออก หมูท่ี ่6)

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้อยา่งสะดวก

กวา้ง 3 เมตร
ยาว 338 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
1,014 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางหนึง่
ขา้งกวา้งเฉล่ีย 
0-0.25 เมตร

- 606,400 606,400 606,400  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

126 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ในหมูบ่้านจากถนน
ซอย 8/1 ถนนสายใน
หมูบ่้านจรด 3 แยกซอย 9

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้อยา่งสะดวก

กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 265 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
927.50 ตารางเมตร
 ลงลูกรังไหล่ทาง
0-0.25 เมตร หรือ
ตามสภาพพืน้ที่

- - -        573,700  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

127 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง
ถนนและซ่อมแซมจดุที่
ช ารุดภายใน หมูท่ี ่8

เพือ่ลงลูกรังไหล่ทาง ลงลูกรังประมาณ 
380 ลูกบาศกเ์มตร

      200,800  -  -  -  - ปริมาณ (ลบม.) ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

128 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. หมูท่ี ่8

เพือ่กอ่สร้างถนน คสล . กวา้ง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

 -        660,000  -  -  - ได้มาตรฐานตาม
ระยะทางทีก่ าหนด

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการคมนาคม

กองช่าง

129 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ลูกรังในทีส่าธารณะ 
หมูท่ี ่8 (จากถนน คสล. - 
แม่น้ าน้อย ถงึบ้าน
นางพะเยาว ์เขยีวพริาข)

เพือ่ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อยา่ง
สะดวก

ปรับพืน้ทีพ่ร้อมถม
ดินประมาณ 1,092 
ลูกบาศกเ์มตร 
และลงลูกรัง 85.05 
ลูกบาศกเ์มตร

-        448,500        448,500        448,500  - ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

130 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
หมูท่ี ่8

เพือ่ซ่อมแซมสะพานไม้ สะพานไม้ หมูท่ี ่8       300,000  -  -        300,000         300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

131 โครงการรังวดัทีดิ่น
สาธารณะประโยขน์

เพือ่รังวดัทีดิ่นสาธารณะ
ประโยชน์

หมูท่ี ่1 - 8         10,000          10,000          30,000          30,000           30,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
บริการรังวดัทีดิ่น
สาธารณะ

กองช่าง

รวม 57  โครงการ - -   5,444,300   10,953,500   11,627,400   22,041,500      1,982,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

132 โครงการขดุลอกหนอง
อเีหลือง หมูท่ี ่1

เพือ่ขดุลอกหนอง
อเีหลือง

ขดุลอกหนองอเีหลือง    2,000,000  -  -  -  - ขนาด (ตรม.) สามารถเกบ็น้ าไวใ้ช้ 
เพือ่ท าการเกษตร
และยามจ าเป็น

กองช่าง

133 โครงการขดุลอกคลอง
ตาเขยีว หมูท่ี ่2

เพือ่ขดุลอกคลอง
ตาเขยีว

ยาว 950 เมตร  -  -          35,000  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการเกษตร

กองช่าง

134 โครงการต้ังคันบริเวณ
หนองน้ าใส หมูท่ี ่3

เพือ่ขดุดินต้ังคันดิน ถนนกวา้ง 3 เมตร
ยาว 117 เมตร
หนา 0.15 เมตร

 -        250,000  -  -  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ในการเกษตร
และเป็นสถานที่
พกัผ่อนหยอ่นใจ

กองช่าง

135 โครงการขดุบ่อ (สระ) 
ทีเ่กบ็น้ าทีส่าธารณะ 
(หนองน้ าใส) ฝ่ังตะวนัตก 
หมูท่ี ่3

เพือ่กกัเกบ็น้ าสาธารณะ
ประชาชนได้ใช้ในการท า
การเกษตรและประกอบ
อาชีพต่าง ๆ

ขดุบ่อ (สระ) ทีเ่กบ็
น้ าทีส่าธารณะ (หนอง
น้ าใส) ฝ่ังตะวนัตก 
หมูท่ี ่3

 -  -        500,000        500,000  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

สามารถกกัเกบ็น้ า
สาธารณะประชาชน
ได้ใช้ในการท า
การเกษตรและ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

136 โครงการขดุลอกล าราง
ส่งน้ า เพือ่การเกษตร 
หมูท่ี ่4

เพือ่ขดุลอกล ารางส่งน้ า 
เพือ่การเกษตร

ล ารางส่งน้ า หมูท่ี ่4  -  -  -          99,000  - ขดุลอกล ารางส่งน้ า ประชาชนมีล ารางส่ง
น้ าทีส่ามารถส่งน้ าได้
ดีขึ้นไปท าการเกษตร

กองช่าง

137 โครงการขดุลอกล าราง
ส่งน้ า เพือ่การเกษตร 
หมูท่ี ่6

เพือ่ขดุลอกล ารางส่งน้ า 
เพือ่การเกษตร

กวา้ง 300 เมตร ยาว
 500 เมตร

 -  -  -          37,500  - ระยะทางทีก่ าหนด 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ าใช้ 
เพือ่ท าการเกษตร

กองช่าง

138 โครงการขดุลอก
ทีส่าธารณะหนองน้ าใส
เพือ่กกัเกบ็น้ าใหก้บั
เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลท่าดินแดง

เพือ่กกัเกบ็น้ าใหก้บั
เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลท่าดินแดง รวมทัง้
มีน้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
เพยีงพอ

คันดินสูง 1 เมตร 
กวา้ง 2 เมตร 
ฐานกวา้งเฉล่ีย 4 
เมตร พืน้ทีร่อบหนอง
น้ าใส ทัง้สองขา้ง 
382 เมตร ปริมาณ
ดินขดุไม่น้อยกวา่ 
1,489.80 ลูกบาศก์
เมตร

-  -  -        107,200         107,200 ถนนได้รับ
การปรับปรุง
ทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ทีก่ าหนด

สามารถกกัเกบ็น้ า
ใหก้บัเกษตรกร
และประชาชน
ในต าบลท่าดินแดง 
รวมทัง้มีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

รวม 7  โครงการ - -   2,000,000        250,000        535,000       743,700        107,200 - - -

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
        4.3 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

139 โครงการ อบต. 
พบประชาชน

เพือ่สร้างความสัมพนัธ์
ทีดี่และอ านวยความ
สะดวกใหบ้ริการกบั
ประชาชน

หมูท่ี ่1-8           5,000             5,000             5,000             5,000             5,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการใหบ้ริการ

ส านักงานปลัด

140 โครงการส่งเสริมบุคลากร
เพือ่พฒันาการปฏบิัติงาน

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ความรู้และทักษะ
ในการด าเนินงานใหแ้ก่
บุคลากร

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกฯ/พนักงาน/
ลูกจา้ง อบต.ท่าดินแดง

      100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละบุคลากร
ทีไ่ด้รับการพฒันา

บุคลากรได้รับ
การพฒันาทักษะ
ในการปฏบิัติงาน

ส านักงานปลัด

141 โครงการเสริมสร้าง
ภมูิคุ้มกนัการทุจริต

เพือ่เสริมสร้างความรู้
ในการป้องกนัการทุจริต

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
และเจา้หน้าที่

        50,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละของผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ 
และเจา้หน้าที่

อบต.ท่าดินแดง 
ปลอดจากการทุจริต

ส านักงานปลัด

142 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี 
อบต.ท่าดินแดง

เพือ่การจดัเกบ็ภาษีทีม่ี
คุณภาพ

จดัท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น
ของ อบต.ท่าดินแดง

      300,000  -  -  -  - ความกา้วหน้า
ในการด าเนิน
โครงการ

การด าเนินการจดัเกบ็
ภาษีของ อบต.ท่าดิน
แดง มีคุณภาพ

กองคลัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

143 วารสารประชาสัมพนัธ ์
อบต.ท่าดินแดง

เพือ่ประชาสัมพนัธ์
การด าเนินงานต่าง ๆ

ประชาชน หมูท่ี ่1-8         25,000          25,000          25,000          25,000           25,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับทราบ
ถงึการด าเนินงาน
ต่าง ๆ

ส านักงานปลัด

144 โครงการอนิเทอร์เน็ตต าบล เพือ่ใหบ้ริการอนิเทอร์เน็ต
แกป่ระชาชน

ประชาชนต าบล
ท่าดินแดง

        20,000          20,000          20,000          20,000           20,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับ
บริการด้านขอ้มูล
ขา่วสาร และอื่น ๆ 
ทางอนิเทอร์เน็ต

ส านักงานปลัด

145 โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์/
ระบบอนิเทอร์เน็ต

เพือ่ปรับปรุงเวบ็ไซต์/
ระบบอนิเทอร์เน็ต
ของ อบต.ท่าดินแดง

เป็นช่องทางส าหรับ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
การด าเนินงาน
ของ อบต.ท่าดินแดง

        10,000          10,000          10,000          10,000           10,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

ส านักงานปลัด

146 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

เพือ่ใหม้ีสถานทีก่ลาง
เป็นศูนยป์ฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนและเป็น
สถานทีเ่ผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารในการช่วยเหลือ
ประชาชน

อดุหนุนศูนย์
ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน

        30,000          30,000          30,000          30,000           30,000 จ านวน (ศูนย์) การด าเนินการ
ใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วเรียบร้อย
และมีประสิทธภิาพ

ส านักงานปลัด

รวม 8  โครงการ - -      540,000        240,000        240,000        240,000        240,000 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

147 โครงการติดต้ังระบบเสียง
ไร้สาย

เพือ่ปรับปรุงและติดต้ัง
ระบบเสียงไร้สาย หมูท่ี ่
1-8

ติดต้ังเคร่ืองส่ง
สัญญาณและตัวรับ
สัญญาณ

      500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

148 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย

เพือ่ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย

ต าบลท่าดินแดง       100,000          50,000          50,000          50,000           50,000 ร้อยละความ
พงึพอใจ

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

กองช่าง

รวม 2  โครงการ - -      600,000        550,000        550,000        550,000        550,000 - - -

ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
        5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

149 โครงการปรับปรุงส านักงาน
เพือ่ใช้เป็นหอ้งศูนยข์อ้มูล
ขา่วสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดินแดง

เพือ่ปรับปรุงส านักงาน 
ใช้เป็นหอ้งศูนยข์อ้มูล
ขา่วสารใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ขา่วสารได้โดยสะดวก
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เพือ่ปรับปรุง
ส านักงาน 
ใช้เป็นหอ้งศูนย์
ขอ้มูลขา่วสาร

-        130,000        130,000 - - ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้รับ
ความพงึพอใจ

ประชาชนสามารถ
เขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารได้
โดยสะดวกเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองช่าง

รวม 1  โครงการ - -               -          130,000        130,000                 -                    -   - - -

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชีว้ดั
(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
         5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

150 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6

เพื่อแก้ไขปญัหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน
ใหม้ีน ้าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ 6

- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชน
ในหมู่บา้นมีน ้า
สะอาดใช้
ในการอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ - - -     1,700,000     1,700,000     1,700,000     1,700,000 - - -

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

151 โครงการซ่อมแซมถนน
บา้นบางบวั - บา้นปาก
คลอง หมู่ที่ 1 - 7 ต้าบล
ทา่ดินแดง

เพื่อประชาชนได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวก

กว้าง 3 เมตร
ยาว 3,132 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า
9,396 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรัง กว้าง
เฉล่ีย 0-0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 
พร้อมท้าก้าแพงกันดิน 
1 ด้าน สูงเฉล่ีย 1.50
เมตร ยาว 2,776 
เมตร

-   19,257,300   19,257,300   19,257,300   19,257,300 ถนนได้รับ
การปรับปรุงที่ได้
มาตรฐาน
ตามระยะทาง
ที่ก้าหนด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการคมนาคม
มากยิง่ขึ น

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - -   19,257,300   19,257,300   19,257,300   19,257,300 - - -

    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดนิแดง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองพิมพ์ชนดิ Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว

 -           23,000           23,000  -  - กองคลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บทีียู
(ส าหรับโครงการการปรับปรุงส านกังาน
เพื่อใช้เปน็หอ้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารฯ)

 -           55,400  -  -  - กองช่าง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถนัง่ส่วนกลาง เปน็รถยนต์นัง่ 4 ประตู 
ปริมาตรกระบอกสูบไมเ่กนิ 1,600 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 65 กโิลวัตต์

 -  -         743,000         743,000         743,000 ส านกังานปลัด

4 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรืออลูมเินยีมท้องแบน 16 ฟุต 4.90 x 1.80
 x 0.50 เมตร

 -         500,000         500,000         500,000         500,000 ส านกังานปลัด

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องวงจรปดิ CCTV จ านวน 18 จุด 
บริเวณ หมูท่ี่ 2 จ านวน 4 จุด
หมูท่ี่ 4  จ านวน 5 จุด
หมูท่ี่ 5 จ านวน 4 จุด
หมูท่ี่ 6 จ านวน 1 จุด
หมูท่ี่ 7 จ านวน 2 จุด
และหมูท่ี่ 8 จ านวน 2 จุด
(ส าหรับโครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิฯ)

 -         594,000         594,000         594,000         594,000 ส านกังานปลัด

6 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องวงจรปดิ CCTV บริเวณส านกังาน จ านวน
4 จุด (ส าหรับโครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
CCTV บริเวณส านกังานฯ)

 -           92,000           92,000            92,000            92,000 ส านกังานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าดนิแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
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แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าดนิแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

7 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนดิหาบหาม  -         400,000         400,000         400,000         400,000 ส านกังานปลัด

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง  -           59,000           59,000            59,000  - ส านกังานปลัด

9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง

 -              1,400  -  -  - ส านกังานปลัด

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกาย (ส าหรับโครงการสวน
สุขภาพต าบลท่าดินแดง)

 -         200,000         200,000         200,000         200,000 ส านกังานปลัด

11 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จักรอตุสาหกรรม แบบเย็บผ้า ชนดิ 1 เข็ม 
ราคาพร้อมโต๊ะและอปุกรณ์ จ านวน 3 คัน

 -  -           48,000            48,000  - ส านกังานปลัด

12 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตบดิน ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ าหนกัของ
เคร่ืองตบดินไมน่อ้ยกว่า 80 กโิลกรัม แรงบด
อดัไมน่อ้ยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบ
ไมน่อ้ยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

 -           21,000           21,000  -  - กองช่าง

13 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -           24,500  -  - กองช่าง

14 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เวอร์เนยีคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล จ านวน
1 เคร่ือง

 -  -           13,900  -  - กองช่าง

 -      1,945,800      2,718,400      2,636,000      2,529,000  - รวม
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ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผล นับว่ามีความจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเป็นกลไก 
ในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ ว่า 
การพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อน
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจ
ติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    (2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
    (3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
    3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
    6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
    8) แผนงาน 5 คะแนน 
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    9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   เป็นแบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ 
   4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   (1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
    (2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
    (3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
    (4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
    (5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
    4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
    6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
    7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
5 คะแนน 
    10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
    12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 



-110- 

 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.3.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan&Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ (1) - (10) หรือเปน็แบบผสมก็ได้ 
   4.3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   4.3.3 ประชาชนไดป้ระโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   4.3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
   4.3.5 ผลกระทบ (Impact) 
 4.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง  
มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2) 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
 ขั้นตอนที่  5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง 
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
 4.5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.5.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    (1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
    (2) จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีข้อจ ากัดในเรื่อง 
ของการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาที่จะต้องผ่านการประชาคม ท าให้ขั้นตอนการด าเนินการยุ่งยากขึ้น 
การจัดท าแผนพัฒนา จึงต้องรัดกุมให้มากขึ้น 
    (3) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
    (4) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย
ที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
    (5) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมากไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดงบประมาณ
ไม่เพียงพอ 
    (6) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ  
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล
ทั่วประเทศ แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงิน
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
   4.5.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
    (3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน 
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
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    (4) ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน
ลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    (5) ควรมีการส ารวจพ้ืนที่หรือส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง 
ในการช ารุดเสียหาย เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินการซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งจะท าให้การวางแผน
พัฒนาและการจัดท างบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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