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กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพฒันา 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิสัยทศัน์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ                  

บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศกัยภาพของทอ้งถิ่น 
มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 
๑.  จัดให้มโีครงสร้างพ้ืนฐานที่ด ี
๒. จัดใหม้ีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา 
๓. จัดใหม้ีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
๔. จัดใหม้ีการจดัระเบียบชมุชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดใหม้ีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
๖. จัดใหม้ีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. จัดใหม้ีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
๘. จัดใหม้ีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. จัดใหม้ีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
๑๐. จัดใหม้ีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
๑๑. จัดใหม้ีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ / การทอ่งเที่ยว 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
๑.   มีโครงสรา้งพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.   มีการพัฒนาชุมชนและสงัคม มีความเขม้แข็งและสงบเรียบร้อย 
๔.   มีการลงทนุและพาณิชยกรรม ในพ้ืนทีม่ากขึ้น 
๕.   มีการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสง่แวดล้อมดีข้ึน 
๖.   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่   
      ให้มากขึน้ 
๑. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเท่ียวมากข้ึน 
๒. เพ่ิมจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนว

ทางการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตรแ์ตล่ะด้านจะ
ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา  ดังน้ี 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า พร้อมมีการ 
 เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอําเภอ  
๑.๒ การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
๑.๓ การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
๑.๔ การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
๑.๕ การจํากัดนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์ไมใ่ห้เกนิมาตรฐาน มกีารติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถทุก

ชนิดที่มีนํ้าหนักเกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวมนํ้าหนักรถกับนํ้าหนักบรรทุก 
๑.๖  การจัดทําผังเมอืงรวม 
๑.๗  พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๑.๘ พัฒนาระบบจราจร 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
๒.๒   การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
๒.๓   การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๔   ด้านสวัสดิการชุมชน 
๒.๕   การป้องกันยาเสพตดิ 
๒.๖   การสงเคราะห ์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
๒.๘   การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ
๒.๙   การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ 
        วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทําของมนุษย์ 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๓.๑   ความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.๒   การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถ่ิน 
๓.๓   การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  
๔.๑   ด้านการเพิ่มประสทิธิภาพการวางแผน 
๔.๒   ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
๔.๓   ด้านการส่งเสริมการพาณิชย ์
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                             
       และสิง่แวดล้อม 

๕.๑   การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              
        และสิ่งแวดล้อม 
๕.๒   การจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
๕.๓   การกําจัดและจัดการขยะ 
๕.๔   การควบคุมมาตรฐานความดงัของเสียง / ฝุ่นละออง 
๕.๕   การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาต ิ

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
       และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

๖.๑   การส่งเสริมคณุธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๖.๒   การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
๗.๑   การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๗.๒   การสร้างความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
๗.๓   การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
๗.๔   การรักษาความปลอดภัยแกนั่กท่องเที่ยว 
๗.๕   การป้องกันอุบัติเหตจุากการท่องเที่ยว 
๗.๖   การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๗.๗   การเพ่ิมจํานวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
๘.๑   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลือ่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๒   การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster) 
๘.๓   ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๘.๔   สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
๘.๕   การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๘.๖   การส่งเสริมผลติภัณฑ์ชมุชน / ท้องถ่ิน 
๘.๗   การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๙.๑   การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
๙.๒   การเสริมสร้างประสทิธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน                        
       โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
๙.๓   ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ                         
     การตรวจสอบควบคุม 

การนํากรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการจัดทําโดยคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปเป็นแนวทางในการ
จัดยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
และเป็นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที ่
๑. จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
๒. จัดใหม้ีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
๓. การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
๑๓. การจัดใหม้ีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๒๐. การจัดใหม้ีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
๒๒. การจัดใหม้ีและควบคุมการฆา่สัตว ์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ                      
       และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
๒๔. การจัดการ  การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ           
       และส่ิงแวดล้อม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
๒๘.  การควบคุมอาคาร 
๒๙.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑.  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ  
  ประกาศกําหนด 
๓๒.   การจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
       ตามระเบียบท่ีคณะรฐัมนตรีกําหนด 
๓๓.   การคุ้มครอง ดแูล และบํารงุรักษาป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
๓๔.  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๓๕.  การจัดตัง้และดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
๓๖.   การจดัสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๓๗.  การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางนํ้า 
๓๘.  การพาณชิย์  การส่งเสริมการลงทุน  และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน

หรือสหการ 
39.  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมตอ่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔๐.  การจัดตัง้ดูแลตลาดกลาง 
๔๑.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๔๒.   การจดัใหม้ีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
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ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนาท้องถิน่เข้มแข็ง นําการท่องเท่ียว เกษตร 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คณุภาพชีวิตที่ดี ” 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด ี
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม 
5. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
8. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
9. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
10. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

 จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ไดทุ้กเทศกาล สาธารณูปโภค
ทั่วถึงและไดม้าตรฐาน 

2. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบร้อย 
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนทีม่ากข้ึน 
5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 
6. ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รบัการอนุรักษ์และเผยแพร่ใหม้ากข้ึน 
7. มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประชาชนเข้าถึงระบบการเมอืงการปกครองและมีบทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
10. การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดพระนครศรอียุธยา ทั้งหมด  
8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

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

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

 


