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 บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1    ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานดําเนินการในการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่
หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ําซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้ง
ศักยภาพในพ้ืนที่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา  

 ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2543 ซึ่งได้มอบภารกิจในการ
พัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เมื่อมีการกระจายอํานาจตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงทําให้มีการก่อต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วนตําบลและยกฐานะสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาลท่ัวประเทศทําให้
งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารงานพัฒนาของประเทศลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น แต่เน่ืองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอิสระในการตัดสินใจในการดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามกฎหมาย 
การพัฒนาจึงเน้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะแต่ละท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของ
ท้องถิ่นดีย่ิงขึ้น หากได้มีการเช่ือมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุน
การพัฒนาซึ่งกันและกัน 

 เพ่ือให้เกิดการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
พัฒนาภายในพ้ืนที่จังหวัดหน่ึง ๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมท้ังให้สอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําหน้าที่ในการให้บริการ
และพัฒนาภายในเขตจังหวัดแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ยังได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใน
พ้ืนที่ของจังหวัด เพ่ือประสานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางที่เก้ือหนุน สนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและ
กัน ตลอดทั้งการสนับสนุนแผนพัฒนาในระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาและประสานแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือความสอดคล้องสนับสนุนของการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาอีกด้วย 



 

 

 

 

 
1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ
ท้องถิ่น 

3) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
4) เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และ 
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

2) การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
(2) การกําหนดภารกิจ (Mission) 
(3) การกําหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
(4) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
(5) การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงานระดับองค์การ (Orgnization’s key Performance 

Indicators, KPIs)  
(6) กําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 

3) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นการดําเนินการเพ่ือทําให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกําหนดขึ้น มีความ
เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง อันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ
โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ัน ประกอบด้วย 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรือที่มักนิยมเรียก
กันว่า การทําศว๊อท-อณาไลษิส (SWOT Analysis) อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุด
แข็ ง  ( Strenths)  การ วิ เคราะห์ จุ ด อ่อน  (Weakness)  การ วิ เคราะห์ โ อกาส 
(Opportunities) และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) ขององค์การ 

(2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(3) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
(4) การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s 

KPIs) 
(5) กําหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ  
(6) การกําหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนีช้ีวัดผล

งานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) 



บทที่   2 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.1  ข้อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสขุ 
สภาพท่ัวไป 
 แผนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

        

จ.อ่างทอง

จ.สพุรรณบรีุ

จ.นครปฐม

จ.นนทบรีุ
จ.ปทุมธานี

จ.ลพบรีุ

จ.สระบรีุอ.ผกัไห่

อ.บางซ้าย

อ.บางบาล

อ.เสนา

อ.ลาดบวัหลวง
อ.บางไทร

อ.บางปะหนั

อ.มหาราช

อ.บา้นแพรก

อ.พระนครศรีอยธุยา

อ.บางประอิน อ.วงัน้อย

อ.อทุยั

อ.ภาชี
อ.นครหลวง

อ.ท่าเรือ

 
   

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 
2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  1,597,900 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ            
ตามถนนสายเอเชียประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ                 
137 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังน้ี 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ    จังหวัดอ่างทอง  ลพบุรี  และสระบุรี 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดนครปฐม  ปทุมธานี  และนนทบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    จังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    จังหวัดสุพรรณบุรี  และนครปฐม 
  โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากบ้านหนองโสน อําเภอวังน้อย ถึงบ้านปอกรวด             
อําเภอบางซ้าย เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดจากบ้านข่อย อําเภอบ้านแพรก      
ถึงใต้ที่สุดที่บ้านปากคลอง ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน เป็นระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร 

 
 

 



ตาราง   เนื้อที่ของอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

อําเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) อันดับที ่
1.  อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
2.  อําเภอท่าเรือ 
3.  อําเภอนครหลวง 
4.  อําเภอบางซ้าย 
5.  อําเภอบางไทร 
6.  อําเภอบางบาล 
7.  อําเภอบางปะหัน 
8.  อําเภอบางปะอิน 
9.  อําเภอบ้านแพรก 
10.อําเภอผักไห่ 
11.อําเภอภาชี 
12.อําเภอมหาราช 
13.อําเภอลาดบัวหลวง 
14.อําเภอวังน้อย 
15.อําเภอเสนา 
16.อําเภออุทัย  

130.579 
106.189 
198.919 
150.756 
219.679 
135.305 
121.865 
229.098 
39.087 
189.008 
104.508 
120.159 
199.928 
219.191 
205.567 
186.802 

11 
14 
6 
9 
2 
10 
12 
1 
16 
7 
15 
13 
5 
3 
4 
8 

รวม 2,556.640 
   ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

  ภูมิอากาศ 

  ภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม    
2 ฤดู คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในฤดูฝน ทําให้มีฝนตกชุกเป็นเวลานาน ปี 2558 อุณหภูมิสูงสุด  39.7 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน  2558 
อุณหภูมิตํ่าสุด 16 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนมกราคม  2558  ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งปี ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 
1,152.7 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 95 วัน วันที่ฝนตกมากที่สุด 91.6  มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558  
เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดมากท่ีสุด คือเดือน พฤศจิกายน  2558 เฉลี่ยวันละ 8.2 ช่ัวโมงต่อวัน  
เดือนที่มีความยาวนานของแสงแดดน้อยที่สุด คือเดือน มิถุนายน/กรกฎาคม 2558 เฉลี่ยวันละ 4.3 ช่ัวโมง/วัน 
ความยาวนานของแสงแดดเฉล่ียตลอดท้ังปี วันละ 6.4 ช่ัวโมง เดือนที่นํ้าระเหยมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน 
2558 เฉลี่ยวันละ 5.9  มิลลิเมตร เดือนที่ นํ้าระเหยน้อยที่สุดคือเดือนธันวาคม  2558 เฉลี่ยวันละ 3.7 
มิลลิเมตร ปริมาณนํ้าระเหยตลอดทั้งปี วันละ 4.7 มิลลิเมตร  

ที่มา :  ข้อมูลบรรยายสรุป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 



 
 ประชากร 

1) จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร    
ข้อมูลจากสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง พบว่า ณ เดือน 31 ธันวาคม 2558  

ประชากรรวม 808,360  คน  เป็นชาย 389,474  คน เป็นหญิง  418,886  คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จํานวน 141,010 คน และอําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอบ้านแพรก    
จํานวน 9,103  คน  

 
      2)  จํานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ จําแนกตามเพศและอําเภอ  

 ข้อมูล เดือนธันวาคม 2558 
 

ลําดับท่ี  
อําเภอ 

จํานวนประชากร จํานวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 พระนครศรีอยุธยา 67,522 73,488 141,010 50,639 

2 ท่าเรือ 22,605 24,752 47,357 17,568 

3 นครหลวง 17,537 19,308 36,854 16,379 

4 บางไทร 23,508 24,427 47,935 14,881 

5 บางบาล 16,576 17,908 34,484 11,829 

6 บางปะอิน 50,096 54,679 104,775 51,880 

7 บางปะหัน 20,172 21,755 41,917 13,895 

8 ผักไห่ 20,100 21,537 41,637 13,850 

9 ภาชี 15,047 16,061 31,108 10,011 

10 ลาดบัวหลวง 19,237 19,873 39,110 12,691 

11 วังน้อย 35,243 37,115 72,358 30,642 

12 เสนา 32,414 34,595 67,009 21,917 

13 บางซ้าย 9,565 9,827 19,392 5,849 

14 อุทัย 24,314 26,344 50,658 22,401 

15 มหาราช 11,247 12,405 23,652 8,350 

16 บ้านแพรก 4,291 4,812 9,103 3,346 

รวมทั้งจังหวัด 389,474 418,886 808,360 306,128 
ท่ีมา : ระบบสถิติทางทะเบียน ข้อมูล : ณ วันท่ี 4 มกราคม 2558 
        บรรยายสรุป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 



 
   ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. การไฟฟ้า 
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 99.84 อําเภอที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุก

ครัวเรือนได้แก่ อําเภอนครหลวง ภาชี มหาราช วังน้อย และอําเภอท่าเรือ  
ลําดับที ่ อําเภอ จํานวนครัวเรอืน 

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช(้ครัวเรือน) 
1 ภาชี - 
2 บ้านแพรก 10 
3 พระนครศรีอยุธยา 14 
4 อุทัย 20 
5 บางปะอิน 40 
6 มหาราช - 
7 บางไทร 93 
8 ท่าเรือ - 
9 นครหลวง - 
10 บางปะหัน 9 
11 ผักไห ่ 5 
12 ลาดบัวหลวง 12 
13 บางซ้าย 5 
14 เสนา 12 
15 วังน้อย - 
16 บางบาล 174 

 รวม 421 

ที่มา : ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2558 



2. การประปา 
สถิติประปาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาพระนครศรีอยุธยา จํานวนผู้ใช้นํ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 75,124 ราย  
กําลังผลิตนํ้าประปา 

ประปาสาขา น้ําทีผ่ลิตจ่าย 
(ลบ.ม.)/ป ี

น้ําที่จําหนา่ย 
(ลบ.ม.)/ป ี

จํานวนผู้ใช้น้าํ(ราย) 

พระนครศรีอยุธยา 37,598,967 25,346,039 57,231 
เสนา 2,707,938 2,231,687 7,524 
ผักไห่ 588,944 458,188 3,299 
ท่าเรือ (ท่าลาน) 1,816,036 1,235,676 5,320 
ท่าเรือ (ภาชี) 723,453 441,242 1,750 

ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา  
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ 

ข้อมูล : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ เดือน ธันวาคม 2558 

3. การบริการโทรศัพท์ 
     สถิติบริการโทรศัพท์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ปีงบประมาณ 2558 
จํานวนเลขหมายท่ีมีผู้เช่าจําแนกตามประเภทผูเ้ช่า อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 

จํานวน 
ชุมสาย 

จํานวน 
หมายเลขท่ีมี 

ธุรกิจ บ้าน สาธารณะ ราชการ ทีโอที รวม ADSL Fiber 2 
U 

WiNet 
 

251 95,725 9,500 33,450 1,666 3,299 563 48,487 14,358 5,212 6,959 
 

ท่ีมา : ส่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ข้อมูล : วันท่ี 8 ธันวาคม 2558 
        ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 การคมนาคม 
  การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 74 เส้นทาง ดังน้ี  

1. เส้นทางรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 47 เส้นทาง 
แบ่งเป็น 

1.1 เส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 1 จํานวน 8 เส้นทาง 
1.2 เส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 4 จํานวน 39 เส้นทาง  



 2. เส้นทางรถโดยสารประจําทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจํานวน 27 เส้นทาง แบ่งเป็น 
  2.1 เส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 2 จํานวน 4 เส้นทาง  
  2.2 เส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 3 จํานวน 23 เส้นทาง   

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.ทรัพยากรดิน 

ลักษณะดินแยกเป็น 6 ประเภท คือ ดินเหนียว 1,054,080 ไร่ ดินเหนียวปนดินร่วน 
207,716 ไร่ ดินเหนียวปนดินทราย 47,942 ไร่ ดินร่วนปนดินทราย 12,300 ไร่ ดินทราย 8,500 ไร่ และดิน
ร่วน 300 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีดินร่วนปนดินทรายสีเทาอมเหลืองที่ อําเภอบางบาล 
และอําเภอบางปะหัน เหมาะในการทําอิฐมอญได้อย่างดีนอกจากน้ียังมีทรายมากตามบริเวณลุ่มแม่นํ้า ลําคลอง
ได้แก่ เขตอําเภอบางบาล อําเภอบางปะหัน อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน ส่วนใหญ่เป็นทรายที่
ใช้ถมที่เพ่ือการก่อสร้าง 

2.ข้อมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะ จําแนกเป็นรายอําเภอ 

อําเภอ ประมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ปริมาณขยะที่เก็บไปกําจัด (ตัน/วัน) 
1. พระนครศรีอยุธยา 182 58.76 
2. ท่าเรือ 51 36.50 
3. นครหลวง 12 11.44 
4. บางไทร 20 8.89 
5. บางบาล 28 4.50 
6. บางปะอิน 240 199.16 
7. บางปะหัน 20 2.50 
8. ผักไห่ 73 35.93 
9. ภาชี 56 45.94 
10. ลาดบัวหลวง 10 5.00 
11. วังน้อย 32 21.20 
12. เสนา 39 24.95 
13. บางซ้าย 51 42.06 
14. อุทัย 28 10.50 
15. มหาราช 117 88.81 
16. บ้านแพรก 107 97.51 

รวม 1,066 693.65 
 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล : ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 



3. ทรัพยากรน้ํา 
มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรนํ้า โดยมีแม่นํ้าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา 

แม่นํ้าป่าสัก แม่นํ้าลพบุรี และแม่นํ้าน้อย และมีคลองธรรมชาติ 437 สายคลอง คลองชลประทาน 626 สาย 
ที่มา : ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2557 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 

 ด้านการเกษตรกรรม 
1. พื้นที่เศรษฐกิจ 

มีครัวเรือนผู้ถือครองการเกษตรท้ังสิ้น 52,859 ครัวเรือน (จํานวนประชากรโดยเฉลี่ย 
3 – 5 คน/ครัวเรือน) พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง มะม่วง อ้อยคั้นนํ้า สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่  
สุกร โค และสัตว์นํ้าจืด 

2. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,597,900  ไร่ แบ่งเป็นเน้ือที่ถือครองทางการเกษตร 1,038,448 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 64  ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
- พ้ืนที่ปลูกข้าว    948,518.25  ไร่  
- พ้ืนที่ปลูกไม้ผล     15,513.25  ไร่  
- พ้ืนที่ปลูกพืชผัก       6,445.00  ไร่  
- พ้ืนที่ปลูกพืชไร่       2,916.00  ไร่  
- พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ      1,681.00  ไร่  
- พ้ืนที่เพาะเห็ดและอ่ืนๆ       8,723.00  ไร่ 

3. จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จําแนกได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านพืช 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้าว พืชอ่ืน 
ราย ไร่ ราย ไร่ 

2555 927 15,118  131  483 
2556 600 6,000  118 30 
2557 400 4,000 74 20 

2. ด้านปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ราย จํานวนปศสุัตว์ (ตัว) 

2553 128  6,014,428 
2554 103 61,512,078 
2555 104  5,351,778 

3. ด้านประมง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. จํานวนฟาร์ม Safety level (แห่ง) จํานวนฟาร์ม GAP (แห่ง) 

2553 53 - 
2554 236  8 
2555 210 27 

หมายเหตุ : ปี 2553 เป็นการตรวจติดตามเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2550 – 2553 ปี 2556 – 2557 ยังไม่ผ่านการรับรอง 
ที่มา :  ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ วันที่ 30  ธันวาคม  2558 



  การสํารวจการเกษตร ประจําปี 2558 ของสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่
ทําการเกษตร จํานวน 1,038,448 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํา
การเกษตร จํานวน 52,859 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.82 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ จํานวน 20,023 ครัวเรือน  

ด้านการประมง ในปี 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า จํานวน 5,651 ราย คิดเป็นพ้ืนที่เลี้ยง จํานวน 140,781 ไร่ เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ จํานวน 
5,197 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งหมด ชนิดสัตว์นํ้า ได้แก่ ปลานิล ปลา
ตะเพียน ปลาสวาย ปลาไน ปลาจีน ปลาดุก ปลายี่สกเทศ ปลาหมอ ปลาช่อน ปลากด และกบ  เป็นการเลี้ยง
แบบเชิงพาณิชย์ จํานวน 1,454 ราย คิดเป็นร้อยละ26 ของจํานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งหมาด ชนิด
สัตว์นํ้าที่การเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์มากที่สุด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาทับทิม ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลา
สลิด กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว กบ ปลาสวยงาม และจระเข้ 

 แรงงานและการจ้างงาน 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 737,458 คน จําแนกตาม 

สถานภาพแรงงาน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 500,992 คน และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 236,466 คน 
แยกเป็นกําลังแรงงานปัจจุบัน 499,525 คน และกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล จํานวน 1,467 คน  

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 499,525 คน แยกเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 496,320 คน และผู้ไม่มีงานทํา จํานวน 
3,204 คน ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 236,466 คน แยกเป็นทํางานบ้าน จํานวน 81,781 คน เรียน
หนังสือ จํานวน 49,885 คน และอ่ืนๆ จํานวน 104,800 คน 
ที่มา : ข้อมูลบรรยายสรุป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP=Gross Provincial Product) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ Top Down ปี 2556 จํานวนเงิน 
376,817 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี  2556 จํานวนเงิน 422,421 บาทเป็นลําดับที่ 4 ของประเทศ และ
เป็นลําดับที่ 2 ของจังหวัดภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร  

2. การอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขต 2 ของการส่งเสริมการลงทุน มีนิคม
อุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2  แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคเตอร่ีแลนด์วังน้อย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในปีงบประมาณ 2558 (ณ 31 ธันวาคม 2558)  
จํานวน  2,471 โรงงาน  เงินทุนรวม 565,751.64 ล้านบาท จ้างคนงาน 274,999 คน มีโรงงานอุตสาหกรรม    
รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 121  โรงงาน ขอขยาย 31 โรงงาน เลิกกิจการ    
11 โรงงาน สรุปมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม จํานวน 110 โรงงาน  (ร้อยละ 4.66) เงินลงทุน 17,291.69 
ล้านบาท (ร้อยละ 3.15) การจ้างงาน 5,886 คน (ร้อยละ 2.19) 



จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 361 แห่ง ผ่านการประเมิน
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1 รวม 17 แห่ง ผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 รวม 209 แห่ง 
และผ่านการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 รวม 35 แห่ง 

 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทําให้การเดินทางสะดวกท้ังทางรถยนต์ รถไฟ 

และทางเรือ มีผู้ประกอบการจัดต้ังโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร คลังสินค้าขนาดใหญ่ ห้องเย็น และกิจการโรงสี
ในจังหวัดจํานวนมาก เพ่ือจัดเก็บสินค้าและแปรรูปสินค้าเพ่ือส่งไปยังกรุงเทพมหานคร และส่งออกไป
ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน วังน้อย และ
อุทัย อีกทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง กระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ 
ห้างสรรพสินค้า เทสโกโลตัส บ๊ิกซี โรบินสัน ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร รวมท้ังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ จึงส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อย 

(ที่มา : บรรยายสรุปประจําปี 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 

สินค้าส่งออกสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
1. สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ฮาร์ดดิสก์ 

2) ยานยนต์และช้ินส่วนประกอบรถยนต์ 
3) ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

2. สินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่  
1) ข้าวสารเจ้า  
2) ข้าวน่ึง  
3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

แต่เป็นผู้รวบรวมและผู้ส่งออก) 
4) มันสําปะหลังเส้น (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหัน แต่

เป็นผู้รวบรวมและผู้ส่งออก) 
สินค้านําเข้าสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
1. สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 

1) เครื่องจักรหนักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
2) นํ้ามันเช้ือเพลิง 

2. สินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ 
1) ขนมขบเคี้ยว  
2) เครื่องประกอบอาหารและซอสปรุงรส  
3) เครื่องด่ืมชนิดผง 
4) สินค้า High techและอุปกรณ์เสริม 

ที่มา :  ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2557 
 
 



3. นิติบุคคลที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน 

(หน่วย: แห่ง) 

ประเภท 

ทะเบียนนิติบุคคล 
บริษัท 
จํากัด 

 

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด 

 

ห้างหุ้นส่วน 
สามัญ 

นิติบุคคล 

บริษัทมหาชน 
จํากัด 

 

รวม 
 

-เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 
การประมง  

32 12 
 

- - 44 
 

-การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน - 1 - - 1 
-การผลิต 14 6 - - 20 
-การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 1,091 401 2 9 1,503 
-การก่อสร้าง 24 5 - - 29 
-การขายส่ง ขายปลีก  383 562 - - 945 
-การซ่อมแซมยานยนต์ฯ 1,105 848 5 1 1,959 
-โรงแรม และภัตตาคาร 88 29 - - 117 
-การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ 
การคมนาคม 

215 390 1 - 606 

-ตัวกลางทางการเงิน 17 12 - - 29 
-บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้
เช่าและบริการธุรกิจ 

629 371 - - 1,002 

การบริหารราชการ และการป้องกัน 
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม 
ภาคบังคับ 

     

-การศึกษา 11 4 - - 15 
-การบริหารด้านสุขภาพ และงาน 
สังคมสงเคราะห์ 

12 9 - 1 22 

-การให้บริการชุมชน สังคม และ 
บริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

65 263 - - 328 

 
รวม 

 

 
3,686 

 
2,913 

 

 
10 

 
11 

 
6,620 

 
ที่มา :  ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2557 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 



4. สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน OTOP เพ่ือเป็นการ

สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการดําเนินงานในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ OTOP มียอดรวมจําหน่ายทั้งสิ้น 
2,185,281,644 บาท (ค่าเป้าหมายในการจําหน่ายสินค้า จํานวน 2,184,473,300 บาท) สินค้าที่สําคัญของจังหวัด  
การดําเนินโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ในปี 2555 – 2558 ของจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าจัดสรร 
รวมทั้งสิ้น 108 ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรรแบ่งเป็นระดับ ได้ ดังน้ี 

1. ระดับ 1 ดาว 2 ผลิตภัณฑ์ 
2. ระดับ 2  ดาว 22 ผลิตภัณฑ์ 
3. ระดับ 3 ดาว 32 ผลิตภัณฑ์ 
4. ระดับ 4 ดาว 32 ผลิตภัณฑ์ 
5. ระดับ 5 ดาว 32 ผลิตภัณฑ์ 

ตารางยอดจําหน่ายสินค้า OTOP ในปี 2555 - 2558 
ปี ยอดจําหนา่ย (บาท) 

2555 1,715,111,100 
2556 1,737,982,447 
2557 2,008,081,303 
2558 2,220,581,181 

 
 

 ข้อมูลด้านสังคม     

(1) ข้อมูลด้านการศึกษา 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา และ
ระดับอาชีวศึกษา 8 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ  

1. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 9 อําเภอ ได้แก่
อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอท่าเรือ อําเภอนครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอบ้านแพรก อําเภอภาชี 
อําเภอมหาราช อําเภอวังน้อย และ อําเภออุทัย ในปี พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษารวม 210 แห่ง โดยมีนักเรียน
รวม 52,013 คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษารัฐบาล 3,038 คน  

2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ครอบคลุม 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางซ้าย อําเภอบางไทร อําเภอบางบาล อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห่ 
อําเภอลาดบัวหลวง และอําเภอเสนา ในปี พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษารวม 181 แห่ง โดยมีนักเรียนรวม 36,977 
คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษา รวม 2,258 คน  

3. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 47 แห่ง จําแนกเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 29 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 26,297 คน ข้าราชการครู 1,435 คน  
ที่มา :  ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2558 



   (2) ข้อมูลทางด้านศาสนา 

ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.7 และศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.3 ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 593 แห่ง แยกเป็น วัด 509 แห่ง มัสยิด 63 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 21
แห่ง นอกจากน้ันยังมีวัดร้าง 433 แห่ง สํานักสงฆ์ 10 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญ
รวม 31 แห่ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 91 แห่ง พระอารามหลวงช้ันเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง 
ช้ันโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ช้ันโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ช้ันโทชนิดวรวิหาร 3 แห่ง ช้ันตรีชนิดวรวิหาร2 
แห่ง และ ช้ันตรีชนิดสามัญ 6 แห่ง มีจํานวนพระภิกษุ  5,172 รูป สามเณร 971 รูป  
ที่มา :  ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2558 ณ ธันวาคม 2558 

 การสาธารณสุข   
     การสาธารณสุขได้เน้นเป็นกรณีพิเศษ คือ ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค                

การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตชุมชนเมืองและชนบท รายละเอียดข้อมูล
สาธารณสุข ดังน้ี  

           1 . สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  มีดังน้ี 
1.1  โรงพยาบาลศูนย์  ขนาด 532 เตียง 1 แห่ง  
1.2 โรงพยาบาลท่ัวไป  ขนาด 180 เตียง 1 แห่ง  
1.3 โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 60 เตียง 4 แห่ง  
1.4 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 7 แห่ง  
1.5 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง 3 แห่ง 
1.6 โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง (รพ.ราชธานี, รพ.ศุภมิตรเสนา, รพ.นวนคร 2   
      รพ.พีรเวช และรพ.โรจนะเวช ) 
1.7  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 205  แห่ง  
1.8  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (เด่ียว) 8 แห่ง 
1.9  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (เครือข่าย) 59 แห่ง 
1.10  สถานพยาบาลสาธารณสุข 292 แห่ง 
1.11  สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 256 แห่ง  
 

2. อัตรากําลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน ปี 2558 มีแพทย์
จํานวน 167 คน ทันตแพทย์ 65 คน เภสัชกร 89 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,415 คน พนักงานสาธารณสุข 532 
คน และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 350 คน และมีอัตราสัดส่วนต่อประชากรตามลําดับ แพทย์ 1 : 4,812 คน ทันตแพทย์ 
1 : 12,363 คน เภสัชกร 1 : 9,029 คน  พยาบาลวิชาชีพ  1 : 568 คน   

 (ที่มา : บรรยายสรุปประจําปี 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 



2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
  การบริหารการปกครอง  ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน ส่วนราชการ 
ส่วนกลางที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 57 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 24 แห่ง หน่วยงานอิสระ 9 แห่งและ
ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 31 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 121 แห่ง (ที่มา : ข้อมูลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

 โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์ ก า รบริ ห ารส่ วนจั งห วัด   ประกอบ ด้ วย  สภาองค์ ก า รบริ ห ารส่ วน จั งห วัด                
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 

  ฝ่ายนิติบัญญัติ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 
สภา 2 คน  โดยเลือกต้ังจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีจํานวน 30 คน  ดังน้ี 
 

อําเภอ จํานวน 
พระนครศรีอยุธยา 

ท่าเรือ 
นครหลวง 
บางซ้าย 
บางไทร 
บางบาล 
บางปะหัน 
บางปะอิน 
บ้านแพรก 

ผักไห ่
ภาชี 

ลาดบัวหลวง 
วังน้อย 
เสนา 
อุทัย 

มหาราช 

5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 



 
ฝ่ายบริหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                                                                                               
                                                                                                                          
                                                                                                                       

 
 

ฝ่ายนโยบายและ

แผน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สาํนกัปลดั กองแผนและ

งบประมาณ 

กองกิจการ

สภาฯ 

กองคลงั กองช่าง 

ฝ่ายนิติการ 

ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

ฝ่ายสาํนกัผูบ้ริหาร 

ฝ่ายส่งเสริม 

การท่องเที่ยว 

ฝ่ายกิจการสภา 

ฝ่ายการประชุม 

ฝ่ายกิจการขนส่ง 

ฝ่ายเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

ฝ่ายงบประมาณ

และ 

พฒันารายได ้

ฝ่ายเร่งรัดและ 

จดัเกบ็รายได ้

ฝ่ายพสัดุและ 

ทรัพยส์ิน 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม

และผงัเมือง 

ฝ่ายเครื่องจกัร

และยานพหานะ 

ฝ่ายก่อสร้าง

และซ่อมบาํรุง 

ฝ่ายสาํรวจและ     

ออกแบบ 

ที่ปรึกษาและเลขานุการ   

นายก อบจ. 

ฝ่ายส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของ

ฝ่ายกิจการ

์

ฝ่ายพฒันาชนบท

ฝ่ายป้องกนัฯ 

กองส่งเสริมคุณภาพ

ฝ่ายพฒันาสงัคม 

และชุมชน 

ฝ่ายกีฬาและ

นนัทนาการ 

ฝ่ายสาธารณสุข 

ฝ่ายการเกษตร ฝ่ายติดตามและ 

ประเมินผล 

กองการศึกษาศาสนา 

และวฒันธรรม 

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ฝ่ายจดัหาพสัดุ 

กองพสัดุและ

ทรัพยส์ิน 

ฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่ายทะเบียนพสัดุ

และทรัพยส์ิน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 



 ด้านบุคลากร 
           ข้อมูลข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ วันท่ี 18  เดือน มีนาคม  2559 
 
 

ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวม 
ปลัด อบจ. 
 
รองปลัด อบจ. 
 
สํานักปลัด 
 
กองกิจการสภา 
 
กองแผนและงบประมาณ 
 
กองคลัง 
 
กองช่าง 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
กองการศึกษา 
 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

1 
 
1 
 

37 
 
9 
 

11 
 

23 
 

35 
 

21 
 

11 
 

12 
 
4 

- 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 
 
1 
 

26 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

13 
 
2 
 
2 
 
6 
 

193 
 

38 
 

76 
 
2 
 
1 

1 
 
1 
 

52 
 

11 
 

13 
 

30 
 

254 
 

59 
 

87 
 

14 
 
5 

รวม 165 29 333 527 
 

ข้าราชการครู 
 
โรงเรียนวัดป่าคา (เจริญวิทยา) 
 
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุง 
ราษฎร์) 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ 

 
 
 

30 
 
5 
 
 
9 

 
 
 
1 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

55 
 

12 
 
 
5 

 
 
 

86 
 

17 
 
 

14 

     รวม 44 1 72 117 
รวมท้ังสิ้น 209 30 405 644 

 
 



    อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
 
                 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540   
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 

-  มาตรา  45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การ   
บริหารส่วนจังหวัด  ดังต่อไปน้ี 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
(2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติหน้าที่ ของสภาตําบลและราชการ                 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด    

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
(7) คุมครอง ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7ทวิ)  บํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด                 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 

บรรดาอํานาจหน้าที่ใด ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค  อาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนด
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด  

(1)  ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในเขตจังหวัด 

(2)  เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม  และไม่เข้าไป
ดําเนินการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 

(3)  เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ือง
หรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

 

  ข้อ  2  ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจัดดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะดังน้ี  คือ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด  โดย
การสร้าวและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณใน
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2)  การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เก่ียวเน่ืองกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3)  การจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในระดับจังหวัด  และไม่เป็นการซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคม
สงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(4)  การส่งเสริมจารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การส่งเสริมการลงทุน  
และพาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิง  
การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(6)  ให้บริการด้านเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  บุคลากร  แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(7)  ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมถ่ายโอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ต้องทํา” 
  ข้อ  3  การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้                 
แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ เน่ืองจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐน้ัน                 



มีความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีเร่งด่วนและ
จําเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
  การ ใ ห้ ก า รส นับสนุ นแ ก่ประชาคม  องค์ ก รประชาชน  ควร เ ป็น ไป ในลั กษณะ                 
ของการส่งเสริมความสามารถดําเนินการ  โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะ                 
ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่ งของ                
หรือการเข้าไปดําเนินการแทน 

 

การคลังท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จาก   

 

1. ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
3. รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
7. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี 
8. เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
9. เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้  
10. รายได้อ่ืน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายจ่าย ได้แก่   

 

1. เงินเดือน 
2. ค่าจ้าง 
3. เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
4. ค่าใช้สอย 
5. ค่าวัสดุ 
6. ค่าครุภัณฑ์ 
7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
8. เงินอุดหนุน 
9. รายจ่ายอ่ืนตามที่มีข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว้ 
 



 
   การบริหารรายรับ / รายจ่าย ในปีท่ีผ่านมา  เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
รายรับ 1,078,303,419.67 1,112,066,391.87 1,046,149,356.50 
รายจ่าย 1,036,023,136.04 1,069,524,856.63 990,037,200.33 

 ข้อมูลของปี 2556 ถึง ณ วันที่ 10 มีนาคม  2559 
 

 บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง - การบริหาร 
   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด   

 

                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เม่ือวันที่ 8 เมษายน  2555        
 

  ผู้มีสิทธิ์           581,478 คน   
 

ผู้มาใช้สิทธ์ิ         273,459 คน        คิดเป็น  47.03   เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรเสีย               14,393  บัตร   คิดเป็น   5.26   เปอร์เซ็นต์  
                   บัตรประสงค์ไม่ลงคะแนน   24,696  บัตร       คิดเป็น   9.03   เปอร์เซ็นต์ 
 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      เม่ือวันที่   5  สิงหาคม  2555    
 

  ผู้มีสิทธิ์           580,314  คน   
 

ผู้มาใช้สิทธ์ิ         352,574  คน     คิดเป็น   60.75  เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรเสีย                11,504  บัตร   คิดเป็น     3.26  เปอร์เซ็นต์  
                   บัตรประสงค์ไม่ลงคะแนน    21,269  บัตร     คิดเป็น     6.73  เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาํยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ที่ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แผนพฒันา
จังหวัด) ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์อําเภอ 
(แผนพัฒนาอําเภอ) 

ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กรอบวิสัยทศัน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ  

 เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

  



 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม  

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา  

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา  
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา  

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กําลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ 
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน การ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกัน
ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เช่ือมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  



1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมท้ัง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งนํ้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและ
เร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ
การท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยง
ด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุน
การลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุน
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก

ต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิม
ให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการ
สร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ   

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 



(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
นํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ  

3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ แรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 

กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing)  



3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทํากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  

4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน นําระบบสารสนเทศมา
ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดิน เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่ เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความ ย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้ใช้นํ้า คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนํ้าแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความ
จําเป็นและมูลค่าใน อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพ อนามัยของประชาชน  



5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง
อากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน แม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันนํ้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้ง การพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปช่ันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน ภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด แต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างย่ังยืน 
 
เจตนารมณ์  

1. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเช่ือมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้  

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อํานาจน้ันโดย
มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

3. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน 

4. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างย่ังยืนตลอดไป 

พันธกิจ 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน 

3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้
เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความ
เช่ือมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

5. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างจริงจังและย่ังยืน 

 
  



เป้าหมายหลัก 
1. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  

ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น และความพึงพอใจในบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากขึ้น 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น และสถาบันทาง

ครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมการผลิต

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันอยู่ในลําดับที่ดีขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี 9 ประเดน็ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  3  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  4  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทา 
                            เศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  7  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
                              ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิด 
                              ความมั่นคงและย่ังยืนในอนาคตให้ทัดเทียมเอเซียน และประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 9  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงานเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 



11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ กลุ่ม 1 
(จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดสระบุรี) 

วิสัยทัศน ์
  “เปน็แหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณเ์พื่อสนับสนนุการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

เป้าประสงค์รวม 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถ
ในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต 

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. ส่งเสริมให้มกีารผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค์ : มีการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย 
2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา/ป่าสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

                        แม่นํ้าเจ้าพระยา/ป่าสัก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักทอ่งเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้า 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนริมแมนํ้่าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
เป้าประสงค์ : มีการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของ 
                 การอนุรักษ์แมนํ้่าเจ้าพระยา/ป่าสัก 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่นํ้าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา/ป่าสัก มีคณุภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)  
ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) 

 
  วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 

“ อยุธยานครประวัติศาสตร ์น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล ” 

  เป้าประสงคร์วม   
1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 
1. เป้าประสงค์  : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
2. กลยุทธ ์

(1)  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 

(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ให้ได้มาตรฐานสากล 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
(4) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้

มาตรฐานสากล 
3. ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5) 
(2) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 
1. เป้าประสงค์  : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีดุลภาพ 
2. กลยุทธ ์

(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ  

(2) เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม 

3. ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใน

ระดับจังหวัด (ระดับ 4) 



(2) ระดับความสําเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ 5) 
(3) ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4) 
(4) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (ร้อยละ 85)  

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบรกิารเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. เป้าประสงค์ : สถานประกอบการมีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขนัในตลาดโลกทุกระดับ 
2. กลยุทธ ์

(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขยีว 
(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด (ร้อย
ละ 5)  

(2) ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีสะอาด (ร้อยละ 2) 
(3) รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 

  



 
3.1.2  การใชผ้ังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 

  



3.1.3  การพฒันาตามนโยบายของผู้บรหิารท้องถ่ิน 
 
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

       ด้านการเมือง การบริหาร 
 

o สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
o บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกอําเภอ 
o ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่ถกูต้อง ทันสมัย และรวดเร็ว 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

o ส่งเสริมอาชีพของประชาชน ให้ความสําคญักับผลิตภัณฑ์ OTOP 
o จัดต้ังศูนย์การตลาดจําหน่ายสินค้า OTOP  ขยายตลาดไปต่างจังหวัด ต่อประเทศ 
o ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ลดความยากจนของประชาชน 

ด้านสังคม 
 

o พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 
o ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร 
o ส่งเสริมสทิธิเด็ก สตรี และใหห้ลักประกันการยังชีพของผู้สูงอายุ 

ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 
 

o ส่งเสริมเกษตรกร ใหม้ีความรู้ในการทําเกษตรกรรมสมัยใหม่ แบบครบวงจร 
o พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แหล่งเก็บกักนํ้า คูคลอง สง่นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
o ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน สนับสนุนประชาชนได้พัฒนาฝีมือแรงงาน  เพ่ือเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
o พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ รักษาไว้ซึ่ง “อยุธยามรดกโลก” 

ด้านการคมนาคม และสาธารณูปโภค 
 

o  ก่อสร้าง / ปรับปรุง ถนน ไฟฟ้า  ประปา ให้เพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
o  พัฒนาระบบการระบายนํ้า เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

 

  ด้านการศกึษา 
 

o สนับสนุนและร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

o ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกระดับนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร                              
และจัดการเรียนการสอน 

o สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ “ โรงเรียนในฝัน ”  กระจายทรัพยากร 
เพ่ือบริหารโรงเรียน “ให้ถึงฝนั” อย่างทั่วถึง 

 



ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 
 

o สืบทอดและดํารงไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
o ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
o ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

o พัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน สง่เสริมอาสาสมคัรให้มีบทบาทในการดูแลสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน ครอบคลุมทุกหมูบ้่าน 

o ส่งเสริมใหม้ีหน่วยประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล                          
และการป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

o ให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

o จัดให้มีผังเมืองรวม “อยุธยา  น่าอยู่  น่าเทีย่ว  น่าลงทุน” 
o จัดให้มีศูนย์แก้ปัญหาขยะ ทั้งในเขตเมืองและต่างอําเภอ 
o ควบคุมและกําจัดมลภาวะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

ของคนอยุธยา 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีมี่ผลต่อการพฒันา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
พอจะสรุปได้ดังน้ี 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จะต้องเสริมสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความพร้อมเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 
 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จะต้องเสริมสร้างการศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพให้

ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้  สนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือน  และเพ่ือจําหน่ายเป็นรายได้
เสริม  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  และลดอุบัติเหตุจาการทํางาน  และการจราจรบนท้องถนน 

 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะต้องมีการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วม

ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องของการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 



 
ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทนุ / พาณิชยกรรม 
จะต้องส่งเสริมเพ่ือให้มีประสทิธิภาพในการวางแผนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือจะได้ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เพ่ือควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพนํ้า

ในแม่นํ้าลําคลอง  การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน รวมทั้งการรักษา
ระดับมาตรฐานของเสียง 

 
ด้านศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ต้องมีการศึกษารวบรวมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยให้มีการรวมกลุ่มและ

จัดต้ังองค์กรวัฒนธรรมในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้มีสภาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหน่วยดําเนินงาน 
 
ด้านการท่องเที่ยว 
ต้องสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  การจัดการท่องเที่ยวแบบ  Park  and  Ride การประชาสัมพันธ์  การ

นําเสนอข้อมูล  การแนะนําแหล่งท่องเที่ยวผ่านทางระบบการศึกษา  และสื่อ  ภาพยนตร์  รวมทั้งการจัดมัคคุเทศก์ประจํา
สถานที่ท่องเที่ยว  และการรักษาภูมิสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวค 

 
3.2  ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ปัจจัยที่มีผลให้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
1. ความเป็นเอกภาพของการเมืองและการบริหาร 
2. ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ียึดลําดับความสําคัญของปัญหาและการพัฒนาใน

ภาพรวมแทนการยึดพ้ืนฐานของเขตการเลือกต้ัง 
3. ค่านิยมในการทํางานเป็นทีมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่จะมุ่งผลสําเร็จเพ่ือส่วนรวมมากกว่า

ผลสําเร็จของสว่นงาน 
4. ขวัญและกําลังใจ รวมทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการมุ่งสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์โดย 

ได้รับความเอาใจใสแ่ละพัฒนาให้สูงสุด 
5. ผู้บริหารต้องให้ความต่อเน่ืองให้การผลักดันให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 
6. ความเขา้ใจในเป้าหมายของยุทธศาสตร์เป็นหน่ึงเดียว และการประสานสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในและนอกหน่วยงานโดยเน้นลักษณะการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 
7. มีระบบการรายงาน ติดตามและประเมินผลงานที่ชัดเจน 
8. สร้างหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่นและเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และพัฒนาโดยมีการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 
9. ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 



สรุปปัญหา ความต้องการ ในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปัญหา สภาพปญัหา 

1.   ถนนขนาดเล็ก คับแคบ ไม่มีไหล่ทาง 
 2. ถนนชํารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
3.ขาดนํ้าอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
 
4.มีการรุกล้ํา คลองสาธารณะ และแม่นํ้า 
5. แม่นํ้า – ลําคลอง ต้ืนเขิน มีวัชพืช ปกคลุม 
6. การจัดระบบผังเมือง 
7.ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
บ้านเรือน 
 
8. ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
 
9. การส่งเสริมอาชีพ 
10.การจราจร 
 
11. อุทกภัย 
 
12. พ้ืนที่กําจดัขยะ 
 
13.การจัดเก็บขยะ 
 
14.ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และจิตสํานึกใน
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นคนไทย 
15. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
 
16. การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
17.ปัญหาด้านการศึกษา 
18.ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม 
 
19. การมสี่วนร่วมของประชาชนในระบบ
ประชาธิปไตย  
 
 
 

1.  ความกว้างของถนนบางเส้น ไม่ได้มาตรฐาน 
2. ถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนดินลูกรัง ชํารุด 
3. นํ้าในค ูคลอง ต้ืนเขิน ไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
    ในช่วงฤดูแล้ง 
4. การระบายนํ้าไม่ดี อุดตัน นํ้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น 
5. ไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค 
6. ยังไม่มีระบบการจัดผังเมืองที่ชัดเจน 
7. อาคารมีรูปแบบหลากหลาย ทําให้เกิดทศันียภาพไม่สวยงาม มี
ป้ายโฆษณาทั่วไปตามข้างทาง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้ดูไม่
สวยงาม 
8. พ้ืนที่ตลาดกลางมีน้อย ขาดการจัดระเบียบร้านค้า 
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ, ขาดการประชาสัมพันธ์ 
9. พืชผลการเกษตรตกตํ่า, รายได้ตํ่าไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 
10. จราจรติดขัด ถนนคับแคบ มีทางแยกหลายแห่ง ขนาดของ
ถนนไม่สอดคลอ้งกับขนาดเมือง  
11. เกิดนํ้าท่วมรุนแรงบ่อยครั้ง ทําให้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
12. พ้ืนที่รองรบัขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ ,  ไมม่ีระบบกําจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน 
13. ภาชนะจัดเก็บไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม รถขยะมีน้อย 
พนักงานเก็บขยะไม่เพียงพอ 
14. ขาดการสง่เสริมและสืบทอดวัฒนธรรม 
 
15. การเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละจุดไม่ต่อเน่ือง, ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยว 
16. ขาดการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
17. ห้องสมุดประชาชนมีน้อย 
18. สถานสงเคราะห์คนชรามีเพียง 1 แห่ง ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
19. ประชาชนขาดจิตสํานึกและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบประชาธิปไตย 

 



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT) 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีโครงข่ายการคมนาคมหลายเส้นทางและ
สามารถเช่ือมโยงภูมิภาคอ่ืน ได้สะดวก 
2. ที่ต้ังของจังหวัดใกล้เมืองหลวง และเป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ 
3. มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
4. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรใหญ่มี
งบประมาณสามารถช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นอ่ืน
ได้ 
6.เป็นศูนย์กลางคมนาคม เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณในเรื่อง
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอ 
8. เป็นแหล่งโบราณสถาน มศีิลปวัฒนธรรม 
โบราณวัตถุ มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเฉพาะตัว 
9. มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก 

1. สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดเป็นที่ลุ่ม ทําให้เกิดนํ้าท่วม
เกือบทุกปี ทําให้เกิดความสญูเสียทางด้าน
การเกษตร ถนนหนทาง รวมทั้งที่อยู่อาศัย 
2. ไม่มผีู้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการบริหาร 
การจัดการเก่ียวกับตลาดกลาง 
3. พ้ืนที่ทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
ชัดเจน ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ด้าน 
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม (นํ้า,อากาศ) 
6. ขาดการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในเรื่อง
การจัดการเก่ียวกับเรื่องขยะ. 
7. คนในพ้ืนที่ไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
8. การจัดทําผงัเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง 
9. ปัญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
10. ปัญหาการจราจร 
11. ประชาชนขาดจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม      
จริยธรรม 
12. มีประชากรแฝงในจังหวัดเป็นจํานวนมาก 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT) 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค์ / ข้อจํากัด (Threats) 
1. เป็นศูนย์รวมของการคมนาคม มีถนนหลายสาย
และมีแม่นํ้าทีส่ําคัญผ่าน 
2. รัฐบาลมีนโยบายในเร่ืองหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล
กองทุนหมู่บ้าน 
3. รัฐบาลสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 
6. การเดินทางไปมาสะดวก รวดเร็ว 
 

1. เกิดภัยธรรมชาติได้ง่าย (นํ้าท่วม) 
2. ค่าครองชีพสูง 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี 
4.อํานาจในการสั่งการและการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ไม่เต็มที่  
5. งบประมาณด้านการลงทุน การพาณิชย์ ค่อนข้างสูง 
6. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
7. อารยธรรมตะวันตกเข้าครอบงํา 

 



3.3  ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ของ อปท. 
 (แบบ ยท.01)  



3.4  แผนท่ียุทธศาสตร์  (แบบ ยท.02) 
 
 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ปี 2560 - 2563 

“พัฒนาท้องถ่ินเข้มแข็ง นําการท่องเท่ียว เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวติท่ีด”ี  

 พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม 
5. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
8. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
9. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกฤดูกาล  สาธารณูปโภค ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3.  ชุมชนและสังคม มคีวามสงบเรียบร้อย 
4.  มีการลงทนุและพาณิชยกรรม ในพ้ืนทีม่ากขึ้น 
5.  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้ดีขึ้น 
6.  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น 
7.  มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมจํานวนมากขึ้น  
8.  มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุม่ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

10.   การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตามหลักธรรมมาภิบาล 

  



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัง้หมด 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  มี 21 เป้าประสงค์ 43 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ดังนี ้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถการคมนาคมขนส่งให้มีประสทิธิภาพ 
 แนวทางที่ 1.1.1  พัฒนาคุณภาพของถนนทางหลวงท้องถิ่น และสะพาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 แนวทางที่ 1.1.2  พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย 
 แนวทางที่ 1.1.3  พัฒนาปรบัปรุงภูมสิถาปัตยกรรมสายทาง 
เป้าประสงค์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ํา 
 แนวทางที่ 1.2.1  พัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางนํ้า 
เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นตามข้อกําหนดของผังเมือง 
 แนวทางที่ 1.3.1  พัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นกับถนนสายหลัก 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางที่ 2.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์ที่ 2  สังคมและชุมชนเข้มแข็ง 
  แนวทางที่ 2.2.1  การแก้ไขปัญหาครัวเรือนแบบบูรณาการ 
  แนวทางที่ 2.2.2  เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยการจัดกิจกรรมทางสังคม 
                               ระดับจังหวัดอย่างต่อเน่ือง 
เป้าประสงค์ที่ 3  ประชาชนมสีุขภาพดีอย่างย่ังยืน 
  แนวทางที่ 2.3.1  เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง 
  แนวทางที่ 2.3.2  ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย   
     แนวทางที่ 2.3.3  พัฒนาศักยภาพแกนแกนนําเครือข่ายสุขภาพ 
 แนวทางที่ 2.3.4  ส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ที่ 1  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัด 
                     ภาคกลางตอนบน 
 แนวทางที่ 3.1.1  พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ เพ่ือการ 
                                      เรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 3.1.2  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณะของนครแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เป้าประสงค์ที่ 2  การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 แนวทางที่ 3.2.1  พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สร้างจิตสาํนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสง่เสริม 
    ผู้ประกอบการด้านการธุรกิจท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 



แนวทางที่ 3.2.2  รูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 3  การบูรณาการทางการตลาดเชิงรุกอย่างย่ังยืนด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 3.3.1 พัฒนาองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 3.3.2  เพ่ิมประสทิธิภาพประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นวัตกรรมใหม่ ๆ 

           ในรูปแบบต่างๆ ใหท้ันสมัย 
 เป้าประสงค์ที่ 4   นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล 

แนวทางที่ 3.4.1 ส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่ 5  การเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 3.5.1 การสร้างความประทับใจและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย  
                    และชาวชาติ 
แนวทางที่ 3.5.2 การบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ – เอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
แนวทางที่ 4.1.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 2   พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
แนวทางที่ 4.2.1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู บุคลากรทางกาศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
                     และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนให้มีและใช้สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมกระบวน การจัดการเรียนรู้ 
 แนวทางที่ 4.3.1  สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะส่งเสริมกระบวนการ จัดการเรียนรู้ 

 เป้าประสงค์ที่ 4  ส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 4.4.1  อุดหนุนหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดให้มีศักยภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 5  อนุรักษ์ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 4.5.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุง สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม 
                     จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 1  อยุธยาเมืองสะอาด 
 แนวทางที่ 5.1.1  ส่งเสริมความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการบริหาร 
   จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย และมลพิษต่างๆ 
 แนวทางที่ 5.1.2  สร้างระบบการดูแล และบริหารจัดการแหล่งนํ้าสาธารณะของ 

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางที่ 5.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



6. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ที่ 1  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางที่ 6.1.1  ส่งเสริม สนับสนุน ภาคประชาชนและร่วมบูรณาการภาครัฐในการจัดการ 

สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่ 6.1.2  พัฒนาทักษะบุคลากร และเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานให้มีศักยภาพสูงด้าน 
       การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางที่ 6.1.3  จัดให้มีศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย สร้างความเข้มแข็ง  

และความร่วมมือของเครือข่ายอาสาสมัครด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับพ้ืนที่ 
  แนวทางที่ 6.1.4  ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

และแหล่งนํ้าเพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

แนวทางที่ 7.1.1  ส่งเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรองรับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซยีน 

 เป้าประสงค์ที่ 2  การสร้างรายได้ เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ   
แนวทางที่ 7.2.1  ยกระดับสนิค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 7.2.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที่ 1  เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
  แนวทางที่ 8.1.1  สร้างจิตสํานึกและพัฒนาให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง 
  แนวทางที่ 8.1.2  พัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ 

           และความก้าวหน้าในอาชีพ 
แนวทางที่ 8.1.3  การพัฒนาโครงสร้างและระบบการทํางานในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานโดยใช้ 

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และมปีระสิทธิภาพ 
แนวทางที่ 8.1.4  ปรับปรุง และพัฒนาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางที่ 8.1.5  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แนวทางที่ 8.1.6  การส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 8.1.7  บูรณาการเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ 

          ปราบปรามการทุจรติ 
  



4.1  ประเดน็ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ัด   (แบบ ยท.03) 
  



4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  (แบบ ยท.04) 
 

  



 

บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี  
 เป้าประสงคท่ี์ 1  เพิ่มขีดความสามารถการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  มีเส้นทางท่ีเป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1.1 พัฒนาคุณภาพของถนนทางหลวงท้องถ่ิน และ
สะพาน ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
 

- จํานวนหน่วยสร้างและซ่อมบํารุงสายทางและ
สะพาน 
 

1.1.2 พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย 
 

 

- จํานวนสถานที่ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
 

1.1.3 พัฒนาปรับปรงุภูมิสถาปัตยกรรมสายทาง 
 
 

- จํานวนสายทางที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน ์
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี  
 เป้าประสงคท่ี์ 2  เพิ่มขีดความสามารถโครงสรา้งพื้นฐานทางน้ํา      
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนเส้นทางขนสง่ทางบก ทางน้ํา และจุดกระจายสินคา้ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.2.1 พัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางน้าํ 
 
 

- จํานวนเส้นทางที่จะเข้าสถานีขนส่ง ทา่เทยีบเรือ 
และจุดกระจายสินค้า 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี  
 เป้าประสงคท่ี์ 3  พัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถ่ินตามข้อกําหนดของผังเมือง 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนสายทางท่ีก่อสร้างเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียง 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.3.1  พัฒนาโครงขา่ยทางหลวงท้องถ่ินกับถนน 
        สายหลกั 
 

- จํานวนสายทางที่ก่อสรา้งเชื่อมกับจังหวัด
ใกล้เคียง 
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

 พันธกิจ  สรา้งคุณภาพทุกชีวิตให้ดขีึน้ 
 เป้าประสงคท่ี์ 1  ด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรท่ีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1.1  ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 

จํานวนครัวเรอืนเกษตรกรท่ีได้รับการสง่เสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรมีรายได้เฉลีย่เพิ่มขึน้ 
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

 พันธกิจ  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
 เป้าประสงคท่ี์ 2  สังคมและชุมชนเข้มแข็ง 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  1.จํานวนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์รายได้ จปฐ. จากการจัดเก็บ 

           ข้อมูลในแต่ละปขีองกรมการพัฒนาชุมชน 
                                2.คะแนนความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) เพิ่มขึ้นจากการประเมิน 
           ของกรมการพัฒนาชุมชนสามารถแข่งขันได้ท้ังในและตา่งประเทศ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.2.1  การแก้ไขปัญหาครัวเรือนแบบบรูณาการ 1. จํานวนครวัเรือนยากจนตามเกณฑ์รายได้ จปฐ. 
2. จํานวนโครงการท่ีแก้ไขปญัหาความยากจน 
 
 

2.2.2  เสริมสร้างความสขุมวลรวมชุมชนโดยการ 
        จัดกิจกรรมทางสังคมระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

1. คะแนนความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) 
2. จํานวนโครงการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 
 
 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

 พันธกิจ   สร้างคุณภาพทุกชีวิตให้ดขีึ้น 
 เป้าประสงคท่ี์ 3  ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  1. ประชาชนปว่ย/ตายลดลง  

                      (ลดอัตราป่วย/ตาย จากสาเหตุปญัหาสุขภาพท่ีสาํคญัในจังหวัด 12 โรค) 
                                2. เพิ่มพื้นท่ีสําหรับการออกกําลังกาย 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.3.1  เพิ่มพนูความรูเ้พื่อลดพฤติกรรมเสีย่ง ความชุกของพฤติกรรมเสีย่งลดลง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพ
ติด การต้ังครรภ์ไม่พร้อม) 
 

2.3.2  ส่งเสรมิสุขภาพตามกลุ่มวัย ร้อยละของกลุม่เป้าหมายมีสขุภาพดีขึน้ 
 

2.3.3  พัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายสขุภาพ ร้อยละของเครือข่ายแกนนาํสุขภาพได้รับการพัฒนา 
 

2.3.4  ส่งเสรมิการออกกําลงักายให้กับเยาวชนและ 
        ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. จํานวนสถานท่ีและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึน้ 
2. จํานวนชนดิกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขนั  
    จํานวน 6 ชนิดกีฬา 
3.  ให้ความรูเ้ก่ียวกับทักษะกีฬาจํานวน 5 ชนิดกีฬา 
     แก่เยาวชน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงคท่ี์ 1  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 

   ของจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จังหวัดพระนครศรีอยธุยาได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     ท่ีสําคญัของจังหวัดภาคกลางตอนบน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1.1  พัฒนาเสน้ทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
         เชิงอนุรักษ์ และสรา้งสรรค์ เพื่อการเรียนรู ้
         ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  
         ภูมิปัญญาชาวบา้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- จํานวนเส้นทางที่ได้รับการพฒันาเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร ์

3.1.2  ส่งเสรมิความเปน็อัตลักษณ์ของนครแห่ง 
       ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

- จํานวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 
- จํานวนหนังสอืมรดกโลกภาพสะท้อนอดีต 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงคท่ี์ 2  การให้บริการด้านการท่องเท่ียวเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.2.1  พัฒนาบุคลากรการทอ่งเท่ียว สร้างจิตสํานึกการ 
        เป็นเจ้าบ้านที่ดีและสง่เสริมผู้ประกอบการด้านการ
        ธุรกิจท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล 
 

- จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 
 

3.2.2  รูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบตาม 
        มาตรฐานสากล 

    -  จํานวนป้ายประชาสมัพันธส์ถานทีท่่องเท่ียว 
    - จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงคท่ี์ 3  การบูรณาการทางการตลาดเชงิรุกอย่างยั่งยืนด้านการท่องเท่ียว 

   ของภาครฐัและเอกชน                   
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  เกิดการบูรณาการรว่มกันทางการตลาดเชิงรุกอย่างยั่งยืนด้านการ

ท่องเท่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลยทุธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.3.1  พัฒนาองค์กรเครือขา่ยด้านการท่องเที่ยว 
 

- จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

3.3.2  เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการประชาสัมพันธ ์
        การท่องเที่ยว นวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ 
        ให้ทันสมัย 
 

- จํานวนของสือ่ 
- จํานวนโปสการ์ด 
- จํานวนหนังสอืคู่มือฯ 
- จํานวนหนังสอืมรดกโลก 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงคท่ี์ 4  นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  ความปลอดภัยท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว

ในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา มีมาตรฐานในระดับสากล 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.4.1  ส่งเสรมิการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
        ทางการท่องเท่ียว 
 

- จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 เป้าประสงคท่ี์ 5  การเพิ่มจํานวนนักท่องเท่ียว 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.5.1  สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมในด้านการ
ท่องเท่ียวทุกประเภท 
 

- จํานวนคร้ังในการออกหน่วย 
- จํานวนคร้ังในการจัดงานแถลงขา่ว 

3.5.2  การบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ – เอกชน ในการ 
        ส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
 

- จํานวนครอบครัวท่องเท่ียว เที่ยววันเดียวที่
อยุธยา 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

แบบ ยท.03 



  
บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(พ.ศ.2560 – 2563) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
           และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เป้าประสงคท่ี์ 1  ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนสถานศึกษาท่ีได้รบัการปรบัปรุง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1.1  ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพการศึกษาไทยโดยใช้ 
        โรงเรียนเปน็ฐาน 
 

- จํานวนสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุง 
- จํานวนโครงการที่ได้รับผลสําเร็จ 
- จํานวนคร้ังของการนเิทศติดตาม และ

ประเมินผล 
- แบบประเมินตนเอง (SAR) 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
     ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
           และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เป้าประสงคท่ี์ 2  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.2.1  สนับสนุนให้มีการพฒันาครู บุคลากรทางการ 
         ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
 

- จํานวนครูเอกชนท่ีผ่านการอบรม 
- จํานวนผูเ้ข้ารว่มอบรม 
- จํานวนผูน้ําทางศาสนาอิสลามที่ผ่านการอบรม 
- จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
     ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
           และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เป้าประสงคท่ี์ 3  สนับสนุนให้มีและใช้สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู ้
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนสือ่วัสดุ ครุภณัฑ์ท่ีให้การสนับสนุน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.3.1  สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะส่งเสริม 
        กระบวนการจัดการเรียนรู ้
 

- จํานวนชุดของเครื่องเล่นสนาม 
- จํานวนชุดของเครื่องดนตรีไทย 
- จํานวนชุดของเครื่องดนตรสีากล 
- จํานวนเครื่องกรองน้ํา 
- จํานวนห้องสมุดและห้องสมุดอิเลคทรอนกิส์ 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
     ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
           และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เป้าประสงคท่ี์ 4  ส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการอุดหนุน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.4.1  อุดหนนุหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนา และ 
        วัฒนธรรมในจังหวัดให้มีศักยภาพ 
 

- จํานวน อปท.ที่ได้รับการอุดหนุน 
- จํานวนโครงการ 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
     ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
           และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 เป้าประสงคท่ี์ 5  อนุรักษ์ สืบสานศาสนาและวฒันธรรม 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  จํานวนครั้งของการจัดงาน 

กลยทุธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.5.1  ส่งเสรมิ สนับสนนุให้มีการอนุรักษ์สืบสานศาสนา 
        และวัฒนธรรม จารตีประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

- จํานวนบุคลากรท่ีผ่านการอบรม 
- จํานวนคร้ังของการอบรม 
- จํานวนคร้ังของการจัดงาน 
- จํานวนลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสรา้ง 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
     ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 เป้าประสงคท่ี์ 1  อยุธยาเมืองสะอาด 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  สภาพแวดล้อมของเมืองอยุธยาดีขึ้นและยั่งยืน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1.1  ส่งเสรมิความสามารถขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถ่ินในการพฒันาการบริหารจัดการระบบ
         กําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล น้ําเสยี และมลพิษ 
         ต่างๆ 
 

1. มีบ่อฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น           
ปีละ 1 แห่ง 

2. มีจํานวนโรงเรยีน อปท.ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น    
ปีละ 16 แห่ง 
 

5.1.2  สรา้งระบบการดูแล และบริหารจัดการแหล่งน้ํา 
        สาธารณะ ชองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มี 
        ประสิทธิภาพ 
 

แหล่งน้าํสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบมี
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง (27 แห่ง) 

5.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกาศและบังคับใช ้
       กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
       รวมทั้งพัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน ์
       ที่ดิน 
 

ผู้เขา้รบัการอบรมมีความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายผัง
เมืองรวมจังหวัด 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กองช่าง อบจ.อย. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภยัและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 พันธกิจ  มีการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอ้ย 
 เป้าประสงคท่ี์ 1  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรพัยส์ิน การป้องกันและ 

   บรรเทาสาธารณภัย 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิเพิ่มขึ้นและยั่งยืน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1.1  ส่งเสรมิ สนับสนนุ ภาคประชาชนและร่วม 
        บูรณาการภาครัฐในการจัดการสาธารณภัยอย่าง 
        มีประสิทธิภาพ 

- จํานวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
- จํานวนครัวเรอืนที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ ์
- จํานวนสถานท่ีจัดฝึกซ้อมแผน 

6.1.2  พัฒนาทักษะบุคลากร และเพิ่มสมรรถนะของ 
        หน่วยงานให้มีศักยภาพสูงด้านการป้องกันและ 
        บรรเทาสาธารณภัย 

- จํานวนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสา
ธารณภัย (GIS) 

- จํานวนหลักสตูร 
6.1.3  จัดใหมี้ศูนย์กลางปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 
         สาธารณภัย สร้างความเข้มแข็ง และความ 
         ร่วมมือของเครือข่ายอาสาสมัครด้านรักษา 
         ความสงบเรียบร้อยในระดับพืน้ที ่
 

- จํานวนศูนย์อําเภอที่ได้บริหารจัดการ 
- จํานวนอาสาสมัครที่ผา่นการฝึกอบรม 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง 

6.1.4  ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งสาธารณปูโภค 
        สาธารณูปการ และแหล่งน้ําเพื่อปอ้งกันบรรเทา 
        สาธารณภัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
        ประชาชน 
 

- จํานวนจุดที่ติดต้ัง 
- จํานวนพื้นที ่

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2   พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม  

 และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการลงทุน 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 เป้าประสงคท่ี์ 1  ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  ร้อยละการเติบโตของเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

7.1.1  ส่งเสรมิโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน 
        ของผู้ประกอบการเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจ 
        อาเซียน 
 

- จํานวนร้อยละการเติบโตของ GPP 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองคลัง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ 

 และพาณิชยกรรม 

  

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการลงทุน 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 เป้าประสงคท่ี์ 2  การสรา้งรายได ้เพิม่มูลค่าสินคา้และบริการ 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายไดป้ระชากรต่อหัวเฉล่ีย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

7.2.1  ยกระดับสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
        ทางเศรษฐกิจ 
 

- ร้อยละการเพิม่ขึ้นของรายได้ของประชากรต่อ
หัวเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

7.2.2  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 

- ร้อยละการเพิม่ขึ้นของการพัฒนาระบบสนิค้า
และบริการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองคลัง 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ 

 และพาณิชยกรรม 

แบบ ยท.03 



บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ.2560 – 2563) 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 

 พันธกิจ  มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
  มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมมาภบิาล 

 เป้าประสงคท่ี์ 1  เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
 ตัวชีว้ัดระดบัเป้าประสงค์  1. ค่าคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการขององค์กร 

           ปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ตอ่ปี) 
        2. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

        ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2 ตอ่ปี) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัชี้วดัระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
8.1.1  สร้างจิตสํานึกและพัฒนาให้เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
        ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  
8.1.2  พัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในการปฏิบัติงานบน 
         พ้ืนฐานของสมรรถนะและความก้าวหน้าในอาชีพ 
8.1.3  พัฒนาโครงสร้างและระบบการทํางานในองค์การให้มี 
         การปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี 
         ประสิทธิภาพ 
8.1.4  ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานที่ 
        ปฏิบัติงาน 
8.1.5  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทอาํนาจหน้าท่ีของ 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.1.6  การส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
8.1.7  บูรณาการเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งใน 
        การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   

1. ค่าคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการเพิ่ม 
ข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 

2. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักปลัด อบจ. 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตรจั์งหวัด  : ยุทธศาสตรท์ี่ 2   พัฒนาเมืองและชุมชนใหน้า่อยู่   
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.  :  ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แบบ ยท.03 



บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน  การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้องค์กรภาครัฐต้องนําหลักการตามพระราชบัญญัตฯิ ไปสู่การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย  ทั้งน้ี  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐจะต้องมีการจัดทํา
แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการล่วงหน้า  โดยแผนพัฒนาดังกล่าวต้องกําหนดให้มีรายละเอียดข้ันตอนระยะเวลา
งบประมาณดําเนินการ  เป้าหมาย  ผลสัมฤทธ์ิ  ภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล
และเพ่ือตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย  การจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ันเพ่ือตอบสนอง
ต่อการบริหารราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์  กระทรวงมหาดไทย  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกันจัดทํา
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีของตนเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
สําคัญและเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
โดยจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพ่ือกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณดําเนินการในการตอบสนอง    
ต่อประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้นํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย       
ประจําปีต่อไป 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 29 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการติดตามและประเมินผลโดยรายงานต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินและปิดประกาศให้ประชาขนท่ัวไปทราบโดยทั่วกัน  การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมที่สําคัญ ใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือให้องค์กรทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบและสามารถนําผลสรุปจากการติดตามประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



1. แนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนระยะยาว เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับที่
เก่ียวข้องโดยตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

 ท้ังน้ีในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจดําเนินการได้โดย 

 - ดําเนินการเองโดยแปลงแนวทางกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่แผนงาน / โครงการ ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ 

 - ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเป็นผู้ดําเนินงาน ในกรณีที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะต้องดําเนินการเองไม่สามารถดําเนินการเองได้
เน่ืองจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐน้ันมีความสามารถดําเนินการได้ดีกว่าและ
ผลของการให้การสนับสนุนเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ในแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบการนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติน้ันเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่กล่าวคือเป็นไปตามข้ันตอนการจัดทํายุทธศาสตร์
ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดไว้ต่อไป 
ตลอดจนมีการนํายทุธศาสตร์การพัฒนาที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 

 2 . องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ข้อ 28 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีองค์กรทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

- ผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

- ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 

- ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
- ผู้ทรงคุณวุฒ ิ



 โดยคณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง สองปีอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ คือ กําหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยติดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
 3 . การกําหนดขั้นตอนวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้คือ 

  -จัดทําและเสนอขออนุมัติดําเนินการโครงการติดตามและประเมินผล 

  -ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 
 กําหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุกระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผล 

  -จัดทําแบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประเด็นที่กําหนด 

  -จัดทํารายงานเสนอผู้บริหาร สภาท้องถิ่นทราบ ผลการติดตามและประเมินผล 

 4 . การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือทราบว่าการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ ตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือไม่ ตลอดจนเพื่อทราบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาได้นําไปสู่การปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด 

  -  การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม 

  - การติดตามแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 

  - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีได้นํามาจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินการติดตามปีละ ๔ คร้ังรายไตรมาสโดยรายงานให้
ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

  -การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินการติดตามปี
ละ 4 คร้ัง รายไตรมาส โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

  -การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการประเมินผลปีละ 1 คร้ัง โดย
ดําเนินการประเมินผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคมของทุกปี เพ่ือสรุปผ ลรายงานผู้บริหารท้องถ่ินทราบและนําเสนอสภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอาจดําเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนตามความเหมาะสม 



ปฏทิินในการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม ระยะเวลาในการดําเนินการ หมา ย

เหตุ ต.ค. พย. ธค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
1.การติ ดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

                                   
 
1 
ครั้ง 

  

2 . การติ ดตาม
แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหาร
ส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

           
 
 
 

1 
ครั้ง 

3 . การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานและ
โครงการที่ได้นํามา
จัดทําข้อบัญญัต ิ

     
 
 
 

1 ครัง้ 

     
 
 
 

1 
ครัง้ 

     
 
 
 
 

1 
ครัง้ 

     
 
 
 
 

1 
ครัง้ 

       

4. การประเมิ น
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 
 

      1 
ครัง้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2520 – 2563) 
และแผนพัฒนาสามปีองคก์ารสว่นจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2560 – 2562) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลท่ัวไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็น
ต้น หรือข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ
โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นต้น 

(2)  

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

(4) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

2. การวิเคราะห์ 
สภาวะและศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
3 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

4  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 
 

4  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

4  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  W-
Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส)  และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

4  

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา

4  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้ง
และเชือ่มโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด 

65 
10 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จังหวัด สอดคล้องและเชือ่มโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และ ยทุธศาสตร์
จังหวัด 

10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรฐั 

10  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ มลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5  

   



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
3.5 พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีตอ้งทําตามอํานาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

5  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นพันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

5  

3.7  ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด
รวม) 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตวัชี้วัดรวม)  สิ่งท่ีวัดไดท้ั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็น
ตัวกําหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโยรวมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5  

3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) กําหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหน่ึงหรือแนว
ทางการพัฒนาท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ
ชัดเจน นําไปสูก่ารจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาสามปี 

5  

3.9 ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตวักําหนดว่า
ผลสมัฤทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนา
สามปี 

5  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลิต / โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชดุหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุม่ หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทําโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาสามป ี
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 รวมคะแนน 100  
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