แผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 )

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**************************
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งตาบลท่าเจ้าสนุก อยู่ติดเขตเทศบาลตาบลท่าเรือ (ที่ว่าการอาเภอท่าเรือเดิม) ไปทางตอนใต้
ปัจจุบันที่ว่าการอาเภอท่าเรือ (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตาบลท่าเจ้าสนุก เนื้อที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
5,125 ไร่
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลท่าเรือ ,ตาบลบ้านร่อม
ทิศใต้
ติดกับตาบลศาลาลอย,ตาบลหนองขนาก
ทิศตะวันออก
ติดกับตาบลจาปา
ทิศตะวันตก
ติดกับตาบลศาลาลอย
 จานวนหมู่บ้าน 9 หมู่
หมู่ที่ 1 บ้านตาหนัก
หมู่ที่ 2 บ้านขวาง
หมู่ที่ 3 บ้านขวาง
หมู่ที่ 4 บ้านขวาง
หมู่ที่ 5 บ้านกอกา
หมู่ที่ 6 บ้านสฏางค์
หมู่ที่ 7 บ้านมะขามโพลง
หมู่ที่ 8 บ้านแขก
หมู่ที่ 9 บ้านสวนพริก

1.2 สภาพภูมิประเทศ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตร)
มีลักษณะราบลุ่มกับราบลุ่มมาก ภูมิประเทศดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้
1. พื้นที่ราบลุ่มมาก อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ที่ 1,3,5,7 และ 9
2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตาบล อยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่
2,4,6 และ 8
1.3 ลักษณะของดิน
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
ลักษณะของดิน ในตาบลท่าเจ้าสนุก เป็นดินเหนียว โดยมีชุดดิน 3 ชุด คือ
1. ดินชุดท่าเรือ เป็นดินส่วนใหญ่ของตาบลท่าเจ้าสนุก มีความลึกของดินมาก ความลาดชัน 0.1
% มีค่าความเป็นด่างในดินบนและดินล่าง 6.7 การระบายน้าไม่ดี น้าซึมผ่านได้ช้า อินทรียวัตถุค่อนข้างต่า การชะ
ล้างช้า เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวแต่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่ เนื่องจากการระบายน้าไม่ดี ดินมีสีเทาปน
น้าตาลหรือเทาเข้มปนน้าตาล มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลืองเข้มปนน้าตาล
2. ดินชุดท่าเรือ ระดับน้าต่า ดินเหนียวตลอดทั้งชั้น ความลึกของดินลึกมาก อยู่ในหมู่ที่ 1 3 5
7 และ 9 ของตาบลท่าเจ้าสนุก ดินมีความลาดชัน 0.1 % ค่าความเป็นกรดเป็นด่างชั้นบนดิน 5.6 ชั้นล่างของดิน
6.7 การระบายน้าไม่ดี อินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่า การชะล้างและการซึมผ่านของน้าช้ามาก ดินมีสีเทาปน
น้าตาล หรือสีเทาเข้มปนน้าตาล มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลือง
3. ดินชุดท่าเรือมีจุดประสีแดง เป็นดินเหนียวตลอดทั้งชั้น มีอยู่ในหมู่ที่ 3 5 7 และ 9 ของ
ดินตาบลท่าเจ้าสนุก เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต่า การระบายน้าไม่ดี ดินมีสีเทาปนน้าตาลหรือเทาเข้มปนน้าตาล มีจุด
ประสีเหลืองแดง เหลืองน้าตาลและน้าตาล ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่ แต่เหมาะสมดีสาหรับการปลูกข้าว ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างดินบน 5.6 ดินล่าง 5.5 – 5.6 มีความลาดขัน 0.1 %
1.4 ลักษณะของแหล่งน้า
- แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย
- บึง , หนอง (บึงสวนพริก)
- แม่น้า( แม่น้าป่าสัก)
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น
- บ่อบาดาล
- อื่น ๆ (คลองส่งน้า)
1 คลอง 24 R
2 คลอง 25 R
3 คลองปั๊มปิ้ง

1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง

3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2. ด้านการเมือง การบริหาร
- การเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีเขตการปกครองจานวน 9 หมู่บ้าน
สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้หมู่ละ 2 คน และมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงโดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ
นายคมสัน
เทียนดี
นางอัจฉรา ยิ้มนิล
นางอรพิน
ร่วมเผ่าไทย
นายมนัสชัย คุตชนม์
นางอิงอร
สุขสถาน
นายวรเทพ ฤทธินาค
นายอานวย ศรีสวัสดิ์
นายอุดม
สุขรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์รุกข์
นางสาวอัมพร พึ่งนุสนธิ์
นางนพวรรณ์ พรหมนิมิตร
นายสุชาติ
เชียงทอง
นางสุดา
บุญส่ง
ร.ท.ชานาญ ระษารักษ์
นางดาหวัน ลายภูษา
นางสาวญาณิศา อภิพงษ์
นายสมศักดิ์ ตระกรุดแก้ว
นางนิตยา
ศรีกล่า

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9

และมีคณะผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
นายวินัย

แก้วโรจน์

นางบุญสม หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

ได้รับเลือกตั้งวันที่
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
20 ตุลาคม 2556
ได้รับการแต่งตั้งวันที่
27
พฤศจิกายน
2556
27 พฤศจิกายน
2556
1 ธันวาคม
2558

- การบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีบุคลากรตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2558-2560 ดังนี้
   จานวนบุคลากรทั้งหมด 51
อัตรา
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารงานท้องถิ่นกลาง
จานวน
1
อัตรา
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารงานท้องถิ่นต้น
จานวน
1
อัตรา
 สานักปลัด มีบุคลากรทั้งสิ้น 31 อัตรา
 พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจา จานวน ทั้งสิ้น 9 อัตรา
(ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี )
- หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)อานวยการท้องถิ่นต้น
จานวน
1
อัตรา
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก,
จานวน
1
อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน
1
อัตรา
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ
จานวน
1
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
จานวน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
จานวน
1
อัตรา
- ครู
จานวน
1
อัตรา
- ลูกจ้างประจาเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา
- ลูกจ้างประจาภารโรง
จานวน
1
อัตรา
 พนักงานจ้าง จานวน ทั้งสิ้น 14 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
1
อัตรา
- พนักงานคุมเครื่องสูบน้า
จานวน
2
อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน
2
อัตรา
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน
4
อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก ฯ (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน
1
อัตรา
- คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน
1
อัตรา
- คนงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน
2
อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน
1
อัตรา
 พนักงานจ้างเหมา
จานวน
8
อัตรา
  กองคลัง มีบุคลากรทั้งสิ้น
6 อัตรา
 พนักงานส่วนตาบล จานวนทั้งสิ้น 5 อัตรา ( ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี )
- ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)อานวยการท้องถิ่นต้น
จานวน
1
อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
จานวน
1
อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จานวน
1
อัตรา

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
 พนักงานจ้าง จานวนทั้งสิ้น 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานภารกิจ)
จานวน
  กองช่าง มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 อัตรา
 พนักงานส่วนตาบล จานวนทั้งสิ้น
4 อัตรา
- ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)อานวยการท้องถิ่นต้น
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธา ปง/ชง
- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
 พนักงานจ้าง จานวนทั้งสิ้น 5 อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างภารกิจ)
- พนักงานผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างภารกิจ)
- พนักงานผลิตน้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
 พนักงานจ้างเหมา

จานวน
จานวน
1

1
1

อัตรา
อัตรา

อัตรา

(ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี )

( ข้อมูลจากงานบุคลากร อบต.ท่าเจ้าสนุก ) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
2
3

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

3. จานวนประชากร
ปี 2558
หมู่ที่

จานวนประชากร (คน)

ปี 2559
จานวน
ครัวเรือน

จานวนประชากร (คน)

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

(หลัง)

1

480

520

1,000

437

488

530

1,018

446

2

252

263

515

158

253

256

509

165

3

248

260

508

161

238

250

488

162

4

130

128

258

86

130

122

252

88

5

157

175

332

112

149

163

312

113

6

315

312

627

239

323

311

634

240

7

199

172

371

110

193

170

363

110

8

75

82

157

50

72

81

153

50

9

94

101

195

63

83

95

178

62

รวม

1,950 2,013 3,963

1,416

1,929 1,978 3,907

1,436

(ข้อมูล ปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จากสานักทะเบียนอาเภอท่าเรือ)
ประชากร ลดลงจากเดิม 56 คน คิดเป็น 1.43 % ความหนาแน่นเฉลี่ย 476.46 คน / ตารางกิโลเมตร
จานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 หลังคาเรือน คิดเป็น 1.39 %

4. สภาพทางสังคม

โรงเรียน

สังกัด

วัดจงกลณี สพท.อย.
เขต 1
วัดสฎางค์ สพท.อย.
เขต 1

4.1 ด้านการศึกษา
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก จานวน 2 แห่ง ดังนี้
จานวนครู
จานวน
จานวนนักเรียน (คน)
รวม
ห้องเรียน
(คน)
(ห้อง)
(คน)
อนุบาล
ประถม
(คน)
(คน)
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
2
2
8
8
16
15
47
46
63
61
4

4

8

8

20

22

ข้อมูลโรงเรียน ปี 2558 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ข้อมูลโรงเรียน ปี 2559 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
จานวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 9 คน คิดเป็น 7.03 %
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
จานวนครู
จานวน
(คน)
ห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
สังกัด
(ห้อง)
เล็ก
2558 2559 2558 2559
ศพด.วัดสฎางค์ อบต.ท่าเจ้า
1
1
1
1
สนุก
ศพด.วัด
อบต.ท่าเจ้า
1
1
1
1
จงกลณี
สนุก
รวม 2 ศูนย์

45

54

65

รวมนักเรียน

128

2 แห่ง
รวม
จานวนเด็ก
(คน)
2558 2559
30
21
17

25

47

46

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2558 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2559 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
จานวนนักเรียนลดลง จากปีที่ผ่านมา 1 คน คิดเป็น 97.87 %
ข้อมูลจากงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก 83.29 = 3,963/8.2

76

4.2 ด้านการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีสถานบริการสาธารณสุขในเขตตาบลท่าเจ้าสนุก จานวน
แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้
- นักวิชาการ 2
1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข
1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ
2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
1 คน
ในรอบปีที่ผ่านมา ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา 5 อันดับแรกได้แก่
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคไขมันในเลือดสูง
3. โรคระบบทางเดินหายใจ
4. โรคเบาหวาน
5. เวียนศีรษะ
( ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก วันที่ 25 เมษายน 2559 )

1

รายละเอียดสถานะสุขภาพประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุก (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก)
จานวน (คน)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

อสม.

หญิง
ตั้งครรภ์

หญิง
หลัง
คลอด

ความดันโลหิตสูง

2558

2558

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2558

8
6
5
5
4
7
5
5
4
49

2
1
4
1
1
1
1
11

2
1
6
2
1
1
1
1
15

54
24
38
20
21
51
23
10
9
250

34
30
21
11
21
35
15
6
13
186

23
12
12
5
2
8
8
1
1
72

10
6
2
3
3
4
4
2
1
37

1
3
1
4
2
10

3
1
3
2
9

1
1

1
1
1
1
1
5

2
1
2
1
6

2
1
1
1
1
6

2
1
3

2
1
1
3
2
9

18
10
16
12
14
9
12
6
4
101

17
8
16
12
14
11
12
6
4
100

15
12
16
10
8
6
16
5
7
95

เบาหวาน

จิตเวช

มะเร็ง

หลอดเลือด
สมอง

ผู้สูงอายุ
ประเภท 3

เบาหวา
น/ความ
ดันโลหิต
สูง

พิการ

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2557 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 : ข้อมูลปี 2559 ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
o ผู้สูงอายุประเภท 3 คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
o จานวนผู้พิการที่มีบัตรประจาตัวผู้พิการ (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.ท่าเจ้าสนุก)
เปรียบเทียบ สถานการณ์ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงลดลง 2 คน คิดเป็น 0.79 % : โรคเบาหวาน ลดลง 3 คน คิดเป็น 4 % :โรคจิตเวช ลดลง
1 คน คิดเป็น 9.09 % โรคมะเร็ง ลดลง 1 คน คิดเป็น 50 % : โรคหลอดเลือดสมองไม่เปลี่ยนแปลง : ผู้สูงอายุประเภท 3 ลดลง 10 คน คิดเป็น
76.92 % : ผู้พิการลดลง 22 คน คิดเป็น 17.88

4.3 ยาเสพติด
รายชื่อประธานอสม. ประจาตาบลท่าเจ้าสนุก
หมู่ที่

จานวน อสม.

ตาแหน่งประธาน

หมายเหตุ

(คน)
1

8

นายสมนึก นิลวิจิตร

ประธานหมู่ที่ 1

2

6

นายสาเริง อยู่ภู่

ประธานหมู่ที่ 2

3

5

นายประเทือง แสงธงไชย ประธานหมู่ที่ 3

4

5

นางสงวน สิงห์เถื่อน

ประธานหมู่ที่ 4

5

4

นางจันทร์ทิพย์ นานเลิศ

ประธานหมู่ที่ 5

6

7

นายชาญ ศรีสวัสดิ์

ประธานหมู่ที่ 6

7

5

นายเสวก เจริญฤทธิ์

ประธานหมู่ที่ 7

8

5

นางนุกูล ศรีศิริ

ประธานหมู่ที่ 8

9

4

นายจิระ พิมพ์สุวรรณ

ประธานหมู่ที่ 9

รวม

49

นายเสวก เจริญฤทธิ์

ประธานตาบล

**** ข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก วันที่ 25 เมษายน 2558
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตพื้นที่มีตารวจชุมชน อยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตาบลท่าเจ้าสนุก (ข้างที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ) และหมู่ที่ 6 (บริเวณถนนสายท่าเรือ-วังแดง หน้าวัดทางเข้าวัดสฎางค์) คอยรักษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา และมีสถานีตารวจภูธรท่าเรือ อยู่ในพื้นที่ตาบลท่าเจ้าสนุก ซึ่งแต่ละหมู่มี
จานวนสมาชิก อปพร.ดังนี้

รายชื่อประธาน อปพร. ตาบลท่าเจ้าสนุก
หมู่ที่

จานวน อปพร.

ตาแหน่งประธาน

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

(คน)
1

10

นางปนัดดา จาเนียรผล

089-6144906

2

4

นายวัง ดาวกระจ่าง

086-1260150

3

9

นายประเทือง แสงธงไชย

086-1369348

4

8

นางสงวน สิงห์เถื่อน

084-6718762

5

21

นางนิตยา กลิ่นประทุม

087-0008899

6

21

นายราพา พุ่มพิกุล

086-7689459

7

7

นายเฉลิมพงษ์ เกษมุติ

089-2402880

8

3

นายเฉลา แก้วเลิศ

9

1

นางบุญสม หอมหวน

085-8334490

รวม

84

นางนพวรรณ์ พรหมนิมิต

086-8043481

ประธานตาบล

ข้อมูลจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าเจ้าสนุก
มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (F.R.) ดาเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการจัดสรรอุปกรณ์ลาเลียงขนย้ายผู้ป่วย
ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเรียกใช้บริการจากเบอร์ศูนย์สั่งการ 1669 ซึง่ ตาบลท่าเจ้าสนุกประกอบด้วย
จานวนสมาชิก 12 คน ซึ่งมี นายมานัส ประเสริฐทรัพย์ ดารงตาแหน่งประธานศูนย์

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ข้อมูลถนนภายในตาบลท่าเจ้าสนุก (ข้อมูลจากส่วนโยธา อบต.ท่าเจ้าสนุก) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
3
1
3
2
2
1
7
10
3
1
1
3

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

ซึ่งมีรายละเอียดทะเบียนถนน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

สร้างเมื่อปี พ.ศ.
ประเภทถนน/ ขนาด
2539
ถนนคอนกรีตข้างร้านกินลูกเดียว (ผ่านบ้านนายสวาท ถิ่นวังแดง) กว้าง
3.00 เมตร ยาว 900 เมตร
2540
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าหน้าวัด / รอบวัดสฏางค์) (ผ่านบ้านนายชาญ
ศรีสวัสดิ์) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร
2541
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าวัดสฎางค์) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร

หมู่ที่
9
6
4

ลาดับที่
4

สร้างเมื่อปี พ.ศ.
ประเภทถนน/ ขนาด
2542
ถนนคอนกรีต (หลัง อบต.เก่า) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 176 เมตร

5

2543

6

2543

7

2543

8

2543

9

2544

10

2544

11

หมู่ที่
5

ถนนคอนกรีต(ทางเข้าลานตากข้าว) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180
เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายบุญส่ง อยู่แตง ) กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 160 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านพักคนงาน ของ สจ.โสภา ฯ) กว้าง 3.00
เมตร ยาว 180 เมตร
ถนนคอนกรีต ( บริเวณป้ายสุดเขต อบต.) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160
เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายอุดม ลัดดาพวง) กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 30 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้า สปอ.ท่าเรือ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 185
เมตร

2

2544

ถนนลาดยาง (ทางเข้าวัดมะขามโพลง )กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600
เมตร

7

12

2545

1

13

2545

14

2545

15

2545

16

2546

ถนนคอนกรีต (ทางเข้าวัดตาหนัก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายจารัส ฯ) กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 160 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านเจริญศิริ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150
เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านสมนึกถึงบ้านสมคิด) กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 450 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ่อตาหนัก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร

17

2546

ถนนคอนกรีต (ทางเข้ากรมอุตุฯ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร

5

18

2548

2

19

2549

ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายสนธยา ฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว
160 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าซอยสุดใจ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร

20

2549

ถนนคอนกรีต (ทางเข้าน้าดื่มหยอดเหรียญ ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว
180 เมตร

4

6
6
9
1
5

1
5
7
1

3

ลาดับที่
21

สร้างเมื่อปี
ประเภทถนน/ ขนาด
พ.ศ.
2549 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านลุงชอบ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร

22

2549

23

2549

24

2550

25
26

หมู่ที่
6
6

2550
2550

ถนนคอนกรีต (ทางเข้าลานออกกาลังกาย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว
20 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางแยกเข้าบ้านนายไชโยฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35
เมตร
ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ทางเข้าบ้านพักเกษตร) กว้าง 3.00 เมตร ยาว
240 เมตร
ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ชาติ ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร
ถนนลาดยาง (ทางเข้าซอยมารวย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร

27

2550

ถนนคอนกรีต (ข้างป้อมตารวจ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175 เมตร

5

28
29

2550
2550

5
6

30
31
32
33

2550
2551
2551
-

34
35
36
37

2555
2557
2557
2558

38

2558

39
40

2558
2558

ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายสมชายฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร
ถนนคอนกรีต (ตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80
เมตร
ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านนายสารวยฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร
ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านนายสนาม ฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร
ถนนคอนกรีตรอบบึงสวนพริก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร
ถนนคอนกรีตทางเข้านายประจวบ ดอกไม้ กว้าง 3.00 เมตรยาว 145
เมตร
ถนนคอนกรีต บ้านนายเชื้อฯ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร
ถนนคอนกรีต ซอยบ้านลุงเบิ้ม กว้าง 4-6.00 เมตร ยาว 76 เมตร
ถนนคอนกรีต กลุ่มบ้านนายนพคุณ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 27 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านเลขที่ 8/3,8/8 หลังวัดสฏางค์) กว้าง 2.50
เมตร ยาว 27 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้ากรมอุตุฯ) จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9
จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213 เมตร
ถนนคอนกรีต ทางไปดอนพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร
ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบึงสาวนพริก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.75 เมตร
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ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง
- ทางหลวงหมายเลข 3467 สายท่าเรือ – บ้านร่อม ระยะทาง 0.318 กม.
การคมนาคมของตาบลท่าเจ้าสนุกสามารถติดต่อกับอาเภอและตาบลต่าง ๆ มี 5 สาย ด้วยกัน
สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง คือ
- สายท่าเจ้าสนุก – จาปา-สระบุรี (ถนน อบจ. หมายเลข อย 2077)
- สายท่าเจ้าสนุก – หนองขนาก-ภาชี (ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3470)
- สายท่าเจ้าสนุก – ศาลาลอย-นครหลวง ( ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4021)
- สายท่าเจ้าสนุก-ศาลาลอย-ถนน อบจ. (ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3467)
5.2 การไฟฟ้า
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(อาเภอ
ท่าเรือ) และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน
5.3 การประปา
ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก มีทั้งหมด 2 จุด คือ
ลาดับ บริเวณที่ตั้งประปา
ที่
1 ริมทางรถไฟ
2 วัดสฏางค์

หมู่ที่ รับโอนจาก ปริมาณการผลิต แหล่งน้าดิบ
( ลบ.ม. / วัน)
1 กรมอนามัย
แม่น้าป่าสัก
6 กรมอนามัย
แม่นาป่
้ าสัก

พื้นที่ที่ให้บริการ
หมู่ที่ 1,3,5,7,9
หมู่ที่ 2,4,6

5.4 การสื่อสาร
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
(อาเภอท่าเรือ) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อาเภอท่าเรือ) ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่ตาบลท่า
เจ้าสนุกแต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอาเภอท่าเรือได้ และมีอินเตอร์เน็ตตาบลสาหรับบริการประชาชนตาบล ท่า
เจ้าสนุก

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ 4,276 ไร่ (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล) คิดเป็น 83.43 % ของพื้นที่ตาบลท่าเจ้าสนุก 5,125 ไร่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 82,301.- บาท / คน / ปี (ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน ปี 2559 )
ข้อมูลการใช้พื้นที่ในการทานา และปลูกไม้ยืนต้น (จากงานจัดเก็บพื้นที่ภาษี
บารุงท้องที่ ณ เดือนมีนาคม 2559 )
หมู่ที่ 1 455 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
หมู่ที่ 2 427 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
หมู่ที่ 3 421 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา
หมู่ที่ 4 267 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
หมู่ที่ 5 583 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
หมู่ที่ 6 335 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา
หมู่ที่ 7 156 ไร่ 3 งาน 01 ตารางวา
หมู่ที่ 8 248 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา
หมู่ที่ 9 391 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
รวม
3,289 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
6.2 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
- สถาบันการเงิน
แห่ง
- ปั้มน้ามัน (ปั๊มหัวจ่าย)
3
แห่ง
- ปั้มน้ามัน (ปั๊มหลอด)
5
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
2
แห่ง
- ห้องเช่า
22
แห่ง
- ร้านค้า อื่น ๆ
84
แห่ง
(ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าเจ้าสนุก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)
กลุ่มผู้ผลิตที่จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ตาบลท่าเจ้าสนุก (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนตาบล
ท่าเจ้าสนุก
1. กลุ่มแม่บ้าน อัษฏางค์ หมู่ที่ 6 ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม /น้าพริก/ ผ้าเอนกประสงค์
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมดาว หมู่ที่ 6 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Star Rice Coffee/Star Rice
Jock/แป้งข้าวกล้องงอก/Star Flower Tea/ แชมพูมะรุมทั้ง 5/สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง/โลชั่น น้านมข้าวผสมว่านหาง
จระเข้
3. นางสมลักษณ์ ชมชื่น หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกประสาน
4. นายกิติศักดิ์ งางาม หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ กุ้งทอง/กุ้งหยก/ปูจ๋า/ขนมจีบสาหร่าย/ ขนม
จีบหยก/ขนมจีบทอง/ห้อยจ๊อ

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
บ้านตาหนัก
บางท่านก็เรียกว่าบ้านท่าตาหนัก หมู่ 1 ตาบลท่าเจ้าสนุก เป็นสถานที่ตั้งตาหนักพลับพลาที่ประทับพักแรมของ
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างครั้งเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี จอดเรือพระที่นั่งที่นั่น มีการปลูกพลับพลาที่ประทับเป็นตาหนักมากมายเรียงรายขนานไปกับลาน้าของ
แม่น้าป่าสัก ฝั่งตรงขามกับท่าเกย ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า "บ้านตาหนัก " หรือ " บ้านท่าตาหนัก "
บ้านขวาง
คือชื่อหมู่บ้าน ๆหนึ่ง หมู่ 2,3,4 ตาบลท่าเจ้าสนุก แต่ก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะปลูก
บ้านเรือนขวางตะวันเยเป็นส่วนใหญ่จึงถูกว่า " บ้านขวาง " ปัจจุบันเป็นตาบลมีหลักฐานความสาคัญทางประวัติศาสตร์
เป็นอย่างมากพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ในวันเพ็ญ มาฆบูชาเป็นประจาทุกปี ก็
จะเสด็จทางชลมารคจึงจะสะดวกที่สุดและจอดเรือแถวๆ "บ้านขวาง" ซึ่งมีพื้นที่เดียวกันกับบ้านท่าเจ้าสนุก วัดสฏางค์
ต่อเนื่องกัน
บ้าน ก.กา
คือชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเจ้าสนุก พื้นที่มีลักษณะเป็นโค้งรูปเกือกม้า เป็นสถานที่เรียนหนังสือ
ชั้นต้นแก่กุลบุตรกุลธิดาของผู้ที่ติดตามเสด็จเจ้านายไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นเวลานานๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลา
การศึกษาจึงมีครูสอนหนังสือชั้นต้น เริ่มอ่าน ก.ข. ก กา จึงเรียกว่าบ้าน ก กา
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ 4,276 ไร่ (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล) คิดเป็น 83.43 % ของพื้นที่ตาบลท่าเจ้าสนุก 5,125 ไร่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 82,301.- บาท / คน / ปี (ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลความจาเป็น
พืน้ ฐาน ปี 2559 )
ข้อมูลการใช้พื้นที่ในการทานา และปลูกไม้ยืนต้น (จากงานจัดเก็บพื้นที่ภาษี
บารุงท้องที่ ณ เดือนมีนาคม 2559 )
หมู่ที่ 1 455 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
หมู่ที่ 2 427 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
หมู่ที่ 3 421 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา
หมู่ที่ 4 267 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
หมู่ที่ 5 583 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
หมู่ที่ 6 335 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา
หมู่ที่ 7 156 ไร่ 3 งาน 01 ตารางวา
หมู่ที่ 8 248 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา
หมู่ที่ 9 391 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
รวม
3,289 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา

7.3ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
- แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย
- แห่ง
- บึง , หนอง (บึงสวนพริก)
1 แห่ง
- แม่น้า( แม่น้าป่าสัก)
1 แห่ง
- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- แห่ง
- บ่อน้าตื้น
- แห่ง
- บ่อบาดาล
- แห่ง
- อื่น ๆ (คลองส่งน้า)
3 แห่ง
1 คลอง 24 R
2 คลอง 25 R
3 คลองปั๊มปิ้ง
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดใน
พื้นที่ จานวน 5 แห่ง ดังนี้
- วัดตาหนักพระเจ้าทรงธรรม หมู่ที่ 1
ตาบลท่าเจ้าสนุก
- วัดตาหนักภาวนาราม
หมู่ที่ 1
ตาบลท่าเจ้าสนุก
- วัดจงกลณี
หมู่ที่ 5
ตาบลท่าเจ้าสนุก
- วัดมะขามโพลง
หมู่ที่ 7
ตาบลท่าเจ้าสนุก
- วัดสฎางค์
หมู่ที่ 6
ตาบลท่าเจ้าสนุก
8.2 ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- ประเพณีทาบุญตักบาตรวันพระในช่วงเข้าพรรษา
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม
- ประเพณีสักการะศาลเจ้าพ่อ กอ กา
- ประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา
- ฯลฯ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2559)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านแผนงาน

จ่ายจริงปี 2558

ประมาณการ
ปีงบประมาณ
2559

ประมาณการ
ปีงบประมาณ
2560

หมายเหตุ

จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง

526,161.00

509,160.00

6,904,940.00

7,809,208.00

8,144,380.00

8,620,960.00

7,045,606,.94

10,607,600.00

10752,536.00

1,388,800.00

1,282,000.00

1,156,000.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น

3,200,100.00

3,018,700.00

2,649,750.00

รวม

20,956,544.94

23,561,840.00

30,084,186.00

งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาและค่าจ้าง
ชั่วคราว
งบดาเนินงาน (หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุและหมวด
สาธารณูปโภค)
หมวดเงินอุดหนุน

986,669.00

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปิิบัติในเิิงปริมาณและุุณาาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้จัดทาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยกาหนดโรงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะในปี
แรก คือปี 2559 รวม 117 โครงการ สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

จานวนที่เปรียบเทียบ
จานวน
จานวน ุิดเป็น
ในแผน ดาเนินการ ร้อยละ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12

11

92.31

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

26

22

80.00

๓. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
การท่องเที่ยว

34

28

79.49

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

4

4

100.00

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

20

11

77.27

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

16

13

93.75

7. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกรคลัง

5

5

85.71

117

94

80.34

รวม

จากการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมดจานวน 117 โครงการ โครงการที่ดาเนินการจริง จานวน 94 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 80.34
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปิิบัติในเิิงุุณาาพ
ประชาชน มีความความพึงพอใจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาุัญ
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ และมีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ นอกเหนือจากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม อสม. เพื่อทากิจกรรม สาหรับประชาชนในพื้นที่ และ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกมีการประสานงานร่วมมือกัน กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก นอกจากนี้ยังได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลท่าเจ้าสนุก ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และบางโครงการสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จัดพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย การสร้างความสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการจัด
กิจกรรมปลุกจิตสานักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมุุณาาพิีวิต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้กาหนดแนวทาง ให้มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้มีแนวทางการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การจัดพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผล
การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่
มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี กีฬาและการท่องเที่ยว ได้กาหนดเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนทั่วไปได้ให้ความสาคัญกับ
การศึกษา การใช้หลักศาสนาพุทธในการดาเนินชีวิต การสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกาหนดแนว
ทางการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน
กิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้สาหรับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชนและประชาชน
แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ผลการดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
มีทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณ และบางกิจกรรมโครงการไม่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
4. การพัฒนาด้านการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ให้ความสาคัญกับเกษตรกร มีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรมีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้นมีความรู้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาในเรื่องปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ผลการดาเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

5. การพัฒนาด้านโุรงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้กาหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย สาธารณูปโภคทั่วถึงซึ่งได้กาหนดแนวทางได้แก่ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้า แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชน แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้า แนวทางปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งผลการดาเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ได้กาหนดเป้าหมายเพื่อที่จะ พัฒนาการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี มุ่งเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริหาร ผู้นาชุมชน พนักงานในองค์กร ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาได้แก่
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมทา ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และ
ติดตามประเมินผล แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส แนวทางการพัฒนา
บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญกาลังใจการการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร แนวทางจัดหา
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ ซึ่งผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้ง
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
7.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการุลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก กาหนดเป้าหมายที่จะบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สร้างรายได้ให้คืนกลับมาสู่องค์กร ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาได้แก่ การบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
รายได้ซึ่งจะทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้นสามารถนามาพัฒนาตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น พมจ. อบจ. กรมส่งเสริมฯ ซึ่งผล
การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่
มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณ

2.2 ผลกระทบ
เนื่องด้วย งบประมาณที่ผ่านมามีจานวนจากัด การดาเนินการอาจทาได้ไม่ครอบคลุม ในเรื่องการแก้ปัญหา
ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีในการเข้าร่วมประชาคม

3.สรุปปัญหาอุปสรรุการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกได้จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์พอสมควร ซึ่งบางโครงการต้องใช้
งบประมาณในการดาเนินงานมากเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกก็จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อนามาใช้ในการ
บริหารงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกยังมีปัญหาที่สาคัญและยังแก้ปัญหาไม่ได้ คือ
1. ปัญหามลภาวะฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง


ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่จะผลักดันให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม แต่ละ
ยุทธศาสตร์ก็จะมีการวางเปูาหมายที่ชัดเจนที่มุ่งหวังจะบรรลุใน 20 ปีข้างหน้า และมีเปูาหมายระยะสั้นที่จะบรรลุ
ใน 5 ปี ที่สอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาว โดยจะขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาฯแต่ละฉบับ
โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวิสัยทัศน์เหมือนกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ 10 ด้าน โดย 6 ยุทธศาสตร์มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
“การจัดทาแผนพัฒนาฯฉบับต่างๆที่ผ่านมามีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่แตกต่างกันมาโดยลาดับ ที่สาคัญ เช่น
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ก็เริ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนมากขึ้นเป็นการพัฒนาจากล่างขึ้นบน หรือ
Bottom up จากเดิมที่เป็นการจัดทาแผนพัฒนาแบบบนลงล่าง หรือ Top down ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ก็มี
ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมาใช้ ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ก็มีความสาคัญคือเป็นครั้งแรกที่นาเปูาหมายการพัฒนาระยะยาว 20 ปี มา
แปลงสู่การปฏิบัติ”
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ
การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตาม
เปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕)
สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูอง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า โดยการกาหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ

กระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาสาคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี
๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด
มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
1๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ดาเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดาเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ กลุ่ม 1
(จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เป้าประสงค์รวม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถ
ในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
เปูาประสงค์ : มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้าในแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม
เปูาประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้าเจ้าพระยา/
ปุาสัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก
เปูาประสงค์ : มีการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์ : มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการ
อนุรักษ์แม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้าในแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
“ อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล ”
 เป้าประสงค์รวม
๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 1 : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
(4) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
(2) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. กลยุทธ์
(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับ
ผลกระทบ
(2) เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม

3. ตัวชี้วัด

(1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (ระดับ ๔)
(2) ระดับความสาเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ ๕)
(3) ระดับความสาเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ๔)
(4) ประชาชนมีความพึงพาใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน(ร้อยละ ๘๕)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการใน
จังหวัด
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของ จังหวัด
(ร้อยละ 5)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด (ร้อยละ 2)
(3) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐)
 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕)
 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
"พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง นาการท่องเที่ยว เกษตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
๒. มีการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม
๕. มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๘. มีการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๙. มีการส่งเสริมการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐. มีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารและการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใช้ได้ทุกเทศกาล
สาธารณูปโภคทั่วถึงและได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ การศึกษา สาธารณสุขได้มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ชุมชนและสังคม มีความสงบเรียบร้อย
๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากขึ้น
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
๖. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ให้มากขึ้น
๗. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจานวนมากขึ้น
๘. มีเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ประชาชนเข้าถึงระบบการเมืองการปกครองและมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐. การบริหารการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด ๘
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ
เรียบร้อย
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ
บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น
มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
 พันธกิจ
๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

๒. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา
๓. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
๔. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๕. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
๖. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. จัดให้มีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๑๐. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๑.จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากขึ้น
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีขึ้น
๖. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มาก
ขึ้น
๗. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
๘. เพิ่มจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง
๙. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะ
ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าพร้อมมีการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอาเภอ
1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
1.3 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
1.4 การขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง
1.5 การจากัดน้าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งปูายห้ามมิให้รถทุก
ชนิดที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กาหนดหรือเมื่อรวมน้าหนักรถกับน้าหนักบรรทุก

1.6
1.7
1.8

การจัดทาผังเมืองรวม
พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
พัฒนาระบบจราจร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.4 ด้านสวัสดิการชุมชน
2.5 การปูองกันยาเสพติด
2.6 การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
2.7 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
2.8 การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทาของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
3.1
3.2
3.3

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น
การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
4.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
4.2 ด้านการส่งเสริมการลงทุน
4.3 ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การจัดระบบบาบัดน้าเสีย
5.3 การกาจัดและจัดการขยะ
5.4 การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุุนละออง
5.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7.2 การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
7.3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7.4 การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
7.5 การปูองกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
7.6 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7.7 การเพิ่มจานวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
8.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster)
8.3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
8.4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
8.5 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน
8.6 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน / ท้องถิ่น
8.7 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.1 การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
9.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
9.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
การน้ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
กรอบยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็นการจัด ทาโดยคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปเป็นแนวทางในการ
จัดยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้า
สนุ ก องค์การบริห ารส่ ว นตาบล และเป็ นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
๑. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ

๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๓๑. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกระจายอานาจฯ
ประกาศกาหนด
๓๒. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๓๓. การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓๕. การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
๓๖. การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
๓๗. การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า

๓๘. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือสหการ
๓๙.การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔๐. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง
๔๑. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
๔๒. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“เป็นตาบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาด
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข บารุงบารณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟื่องฟู เมือง
น่าอยู่ ตาบลท่าเจ้าสนุก”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ๗
ด้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แนวทางจัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
1.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคภัย
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย
1.4 แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
1.5 แนวทางการปลุกจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
2.1 แนวทางสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.2 แนวทางให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
2.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แนวทางการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 แนวทางการจัดให้มีการรณรงค์ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 แนวทางการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

3.ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว
3.1 แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
3.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้สาหรับ
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
3.3 แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
3.5 แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชน
ตระหนัก ถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3.6 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
4.1 แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี
4.2 แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร
4.3 แนวทางให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
4.4 แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตาบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้า
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน
5.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูา สาธารณะ ไฟฟูาแสงสว่างตามตรอกและซอย
5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้า
5.5 แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของถ้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมทา
ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
6.2 แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส
6.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
6.4 แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อย่างเพียงพอ
7.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง
7.1 แนวทางบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า
7.2 แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ซึ่งจะทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้น
สามารถนามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
7.3 จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น พัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

๒.๓ เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ประชาชนให้ความสาคัญ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประชาชน ตระหนัก ให้ความสาคัญในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนมีความรู้ และไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่สาคัญของท้องถิ่นพร้อมทั้งร่วม
อนุรักษ์และเผยแพร่
6. เกษตรกร มีรายได้พอเพียง และยั่งยืน
7. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
8. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก มีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใสตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด / ค่าเปูาหมาย /กลยุทธ์ / จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
ท่องเที่ยว
สาธารณะสุข
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านการเกษตร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๗ ด้านเศรษฐกิจการคลัง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง (S)
1. เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่สาคัญ เช่นอาเภอ สถานี
ตารวจ,สานักงานที่ดินสาขาอาเภอท่าเรือ,สถานีกรม
อุตุนิยมวิทยา
2. มีแหล่งน้าสาคัญไหลผ่าน คือแม่น้าปุาสัก
3. มีแหล่งโบราณสถานที่สาคัญ
4. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
5. มีพื้นที่เพียงพอสาหรับการรองรับการขยายตัวจาก
เทศบาล และตาบลใกล้เคียง
6. มีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อทุกตาบล
และอาเภอใกล้เคียง
7. มีสนามกีฬาประจาอาเภออยู่ในพื้นที่
8. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตาบล
9. มีสถานศึกษาในพื้นที่ตาบล
10. มีบุคลากรที่พร้อมจะทางานพัฒนาท้องถิ่น

จุดอ่อน (W)
1. มีมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
2. เกิดน้าท่วมในฤดูน้าหลากเพราะอยู่ใกล้แม่น้าปุา
สัก
3. การเป็นชุมชนเมือง ทาให้ปัญหาสังคมต่างๆ
เพิ่มขึ้น
4. กาลังผลิตน้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน
5. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงโบราณสถานให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถาน
6. โรงพยาบาลในพื้นที่ ขาดอุปกรณ์และบุคคลากรใน
การแพทย์
7. สถานศึกษาในพื้นที่ขาดบุคลากรทางการศึกษา
8. ความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมมี
น้อย
9. ระบบชลประทานไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุม
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โอกาส (O)
1. นางบประมาณของหน่วยราชการร่วมกันพัฒนาตาบล
2. สามารถพัฒนาแม่น้าปุาสักเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
3. สามารถนาน้าจากแม่น้าปุาสักมาผลิตน้าประปาในชุมชน
4. สามารถพัฒนาแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว
5. ประชาชนมีรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
6. มีความเจริญเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
7. เส้นทางคมนาคมสะดวก
8. สามารถจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับอาเภอได้
9. ประชาชนบางส่วนไม่ต้องใช้บริการของโรงพยาบาลประจา
อาเภอ
10. ไม่ต้องส่งบุตรหลาน เข้าไปเรียนในโรงเรียนประจาอาเภอ
11. มีโครงการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้น ได้อย่างยั่งยืน
12. มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพียงพอสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร

อุปสรรค (T)
1. ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ อากาศ ฝุุนละออง
2. ปัญหาด้านประชากรแฝงเข้ามาทางานในเขต
อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
4. การเป็นชุมชนเมือง ทาให้ความร่วมมือของ
ประชาชนในการทากิจกรรมต่าง ๆลดลง ปัญหาขยะ
ปัญหา
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร/กลุ่มอาชีพ
ยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและยั่งยืน
5.โบราณสถานในพื้นที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา
6. ประชาชนบางส่วนต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปรับ
บริการในโรงพยาบาลในอาเภอ
7. ประชาชนบางส่วนยังคงส่งบุตรหลานไปเรียนนอก
พื้นที่
8. ประชาชนบางส่วนรอรับความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอม
ช่วยตนเอง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ทีด่ ี
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพทีด่ ีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง การใช้ยาจาก รพ.สต.น้อยลง
ประชาชนออกกาลังกายและรักษาสุขภาพมากขึ้น
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.การเกิดโรคติดต่อและแพร่ระบาดน้องลงโดยเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ประสานข้อมูลจาก รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก
2.แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย 2.ประชาชนปราศจากโรคประจาตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประสานข้อมูลจาก รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ จานวนขยะลดน้อยลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ การทิง้ ขยะลดลง มีการคัดแยกขยะ
ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ขยะลดลงและมีจานวนผู้คัดแยกขยะเพิม่ ขึ้นจากปีทผี่ ่านมา

2.แนวทางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในตาบลท่าเจ้าสนุก

2. พืน้ ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก มีต้นไม้สองข้างทางร่มรื่น ไม่มีขยะ
สองข้างทาง พืน้ ทีโ่ ดยรอบบึงน้าสาธารณะสะอาด ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.แนวทางปลุกจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 3.มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
พันธกิจ ประชาชนมีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นอาชญากรรมน้อยลงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีรายได้พอเพียงมั่นคง เพิม่ ขึ้น
2.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลง
3.ปัญหายาเสพติดลดลง
4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางสนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่าง 1.ประชาชนมีความพึงพอต่อการให้บริการของ การจ่ายเบีย้ ยัง
ทัว่ ถึงและเป็นธรรม
ชีพ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.แนวทางแก้ปัญหา พัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบภัย 2. จานวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลงจากข้อมูลปีทผี่ ่านมา
3.แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.จากการประเมิน มีประชาชนเข้าใจ และดารงชีวิต ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4.แนวทางส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุชน

4.มีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2 กิจกรรม
5.มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อย
กว่าปีละ 2 กิจกรรม
6.ประชาชนมีความพึงพอต่อการให้บริการด้านงานป้องกันของ
อบต.ท่าเจ้าสนุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ให้
ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ ว
พันธกิจ การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ ว
เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้นและเข้าใจถึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ ว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ประชาชนสนใจการศึกษาเพิม่ มากขึ้น
2. ประชาชนไปทาบุญทีว่ ัดเพิม่ ขึ้น
3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมเพิม่ มากขึ้น
4. ปรับปรุงสถานทีท่ ่องเทีย่ วและส่งเสริมการทิองเทีย่ วเพิม่ มากขึ้น
5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬามากขึ้น
6.กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
2.แนวทางสนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษาเรียนรู้สาหรับ
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินจากส่วนกลาง
2.เยาวชนสอบแข่งขันในสถานศึกษาดีเด่นมากกว่าปีทผี่ ่านมา
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สาหรับประชาชนทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม
3.แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย 2
ของชาวตาบลท่าเจ้าสนุก
กิจกรรม และมีปราชญ์ชาวบ้านเพิม่ มากขึ้น
4.แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
4. มีการจัดส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อย 2 กิจกรรม
และมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าปีทผี่ ่านมา
5.แนวทางสนับสนุนกีฬาทุกประเภท เพือ่ ให้ประชาชนได้ตะหนักถึง 5. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ความสาคัญของการออกกาลังกาย
และประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 60 มีการออกกาลังกาย
เป็นประจา
6.แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ ว
6.จัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนแหล่งท่องเทีย่ ว อย่างน้อยปีละ
1 กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร
พันธกิจ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีรายได้พอเพียงและยั่งยืน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้พอเพียงกับความต้องการ
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนปัญหาการขาดแคลนน้าเพือ่ การเกษตรลดลง

2.แนวทางส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม
3.แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปยุ๋ เคมี
3. จากการประเมินเกษตรกรลดการใข้ปยุ๋ เคมีเพิม่ ขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
4. แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตาบลท่าเจ้าสนุก ให้มี
4. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
ความเข้มแข็งยั่งยืน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ การคมนาคมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสาธารณูปโภคทัว่ ถึง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จานวนถนนทีไ่ ด้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างมีทวั่ ถึง น้าประปาสะอาดทุกครัวเรือน
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 1.จานวนโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้มาตรฐานเพิม่ ขึ้นเทียบกับปีที่
ผ่านมา
2.แนวทางพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับ
2.ระบบประปาสะอาดมากขึ้นและพอเพียงกับจานวน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนทีเ่ พิม่ ขึ้นเทียบกับปีทผี่ ่านมา
3.แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง
3.ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานเพิม่ มากขึ้น เทียบกับปี
ทีผ่ ่านมา
4.แนวทางพัฒนาปรับปรุงชายฝั่งแม่น้า เขื่อน สะพาน ในพืน้ ที่
4.ชายฝั่งแม่น้าป่าสัก อยู๋ในสภาพใช้การได้ดี
5.แนวทางการจัดการผังเมืองรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานส่วนโยธา

5มีการควบคุมพืน้ ทีแ่ ละการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน
มากชึ้น เทียบกับปีทผี่ ่านมา

ยุทธศาสตร์ ด้านการผังเมืองการบริหาร
พันธกิจ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้บริหารและผู้นาชุมชน และพนักงานในองค์กร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และพนักงานในองค์กร มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจาปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

2. แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต2. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจาปี ไม่น้อย
โปร่งใส
กว่าร้อยละ 60
3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน ผู้บริหาร 3. บุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน ผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชน เพือ่ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถ ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร สามารถทางานร่วมได้
4. แนวทางการส่งเสริมความรู้ และเพิม่ ศักยภาพการทางาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานบริหารบุคคล

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพิม่ ศักยภาพผู้บริหาร ผู้นาชุมชน
สมาชิกสภา พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจการคลัง
พันธกิจ การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ จัดสรรงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น สร้างรายได้ให้คืนกลับมาสู่องค์กร
หางบประมาณจากหน่วยงานอื่น
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลและคุ้มค่า
2.แนวทางการบริหารพัฒนาด้านการจัดเก็บภาษีต่างๆ
3.แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เช่น พัฒนาสังคม อบจ. กรมส่งเสริมฯ เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานการคลัง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจาปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
2. มีการจัดเก็บภาษีได้เพิม่ มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
3. มีการหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพือ่ การพัฒนาอย่างน้อย
ปีละ 1 แหล่งเงินทุน

ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปสูก่ ารปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
บริการชุมขนและสังคม -บริการสาธารณสุขและ สานักปลัด
งานสาธารณสุข
งานสาธารณสุขอื่น
กองช่าง
-เคหะและชุมชน
บริการชุมชนและสังคม -สังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
-เคหะและชุมชน
สานักปลัด
-สร้างความเข้มแข็งของ สานักปลัด
ชุมชน
-รักษาความสงบภายใน

งานสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา บริการชุมชนและสังคม -การศาสนาวัฒนาธรรม สานักปลัด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และนันทนาการ
และการท่องเทีย่ ว
-กีฬาและนันทนาการ สานักปลัด

งานการศึกษา

4 การเกษตร

เศรษฐกิจ

สานักปลัด

งานการเกษตร

5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน

กองช่าง

งานการโยธา

-การเกษตร

งานการศึกษา

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบริหารทัว่ ไป

บริหารทัว่ ไป

สานักปลัด

- งานบริหารบุคคล
- งานธุรการ
-งานนักบริหารทัว่ ไป

7 เศรษฐกิจ การคลัง

บริหารงานคลัง

กองคลัง

- งานนักบริหาร
งานคลัง

รวม

7

บริหารทัว่ ไป

3

9

3

9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๑

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมป้องกัน จาก
โรคติดต่อ ปีละ 2 ครั้ง

2561
(บาท)
40,000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาด
2564
ตัวชี้วดั
ว่าจะได้รับ
(บาท)
(KPI)
40,000 ประชาชน มากกว่าร้อยละ90 ประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุก
งบ อบต. ของจานวนประชากรทั้งตาบล มีความปลอดภัยจาก
มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้
ให้ประชาชน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โรคไข้หวัด
นก , โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมป้องกันจากโรคติดต่อ

2 โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ตามนโยบายของรัฐ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ทรายอะเบท ฯลฯ

เพือ่ จัดหาวัสดุในการ ป้องกันและ ตั้งงบประมาณ จัดหาวัสดุ
ควบคุมโรคติดต่อ
อุปกรณ์ ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ ปีละ
1 ครั้ง

20,000
งบ อบต.

20,000
งบ อบต.

20,000 ประชาชน มากกว่าร้อยละ90 ประชาชนมีความปลอดภัย
งบ อบต. ของจานวนประชากรทั้งตาบล จากโรคติดต่อ
มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

3

เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของ ตั้งงบประมาณสนับสนุนการ
90,000
อสม.ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ปฏิบตั ิงานของ อสม.ปีละ 1 ครั้งงบ อบต.

90,000
งบ อบต.

90,000 กลุ่ม อสม.เกิดกิจกรรม
งบ อบต. สร้างสรรค์ อย่างน้อย
ปีละ ๑ โครงการ

อสม.ในตาบลท่าเจ้าสนุก
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

45,000 ไม่เกิดโรคระบาด
งบ อบต. ขณะเกิดเหตุอทุ กภัย
จุดละ

ประชาชนในพืน้ ที่ตาบล
ท่าเจ้าสนุก ปราศจากโรค
ติดต่อขณะเกิดเหตุอุทกภัย

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ อสม .
ตาบลท่าเจ้าสนุกในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันเรื่องโรคติดต่อ

4 โครงการจัดซื้อสุขาเคลื่อนที่ สาหรับใช้ในขณะ
เกิดเหตุอกุ ภัย เพือ่ ป้องกันโรคติดต่อ

เพือ่ จัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ ติดตั้ง ตั้งงบประมาณจัดซื้อสุขา
ในพืน้ ที่ขณะเกิดเหตุอทุ กภัย
เคลื่อนที่ จานวน 1 ครั้ง

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5 โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพชุเพื
มชน
อ่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก (สปสช)
กองทุนสุขภาพชุมชนท้องถิน่
หรือพืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก

ดาเนินการสมทบ
งบประมาณ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
จานวน 1 ครั้ง

6 โครงการนวดแผนไทย ในเด็กนักเรียนประถม

นักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 5 - 6
จานวน 2 โรงเรียน

เพือ่ เป็นการอนุรักษ์ภมู ิปญ
ั ญา
ของไทย ในการรักษาผู้ปว่ ย

2561
(บาท)
80,000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
งบ อบต.

10,000
งบ อบต.
/ สปสช.

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของรพ.สต.ท่าเจ้าสนุก เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

โครงการสนับสนุน
กิจกรรม ของ รพ.สต
ท่าเจ้าสนุก
ปีละ 1 ครั้ง

10,000
งบ อบต.
/สปสช.

10,000
งบ อบต.
/ สปสช.

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง

สนับสนุนโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

50,000
งบ อบต.
/สปสช.

50,000
งบ อบต.
/ สปสช.

9 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ปว่ ยติดเตียง จากกลุเ่มพือ่ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ปว่ ย ผู้สูงอายุและผู้ปว่ ยติด
คนรักสุขภาพ
ติดเตียง
ติดเตียง ได้รับการดูแล
สุขภาพที่มีมาตรฐาน
และทั่วถึง

100,000

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

80,000
งบ อบต.

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
80,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งบ อบต. ดาเนินการโครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60
ของงบประมาณ กองทุนฯ
ที่ได้รับการจัดสรร ในแต่ละปี

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนตาบล
ท่าเจ้าสนุกทุกกลุ่ม
มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจแข็งแรง

นักเรียนสอบผ่านวิชานวด
แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

นักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 5-6 จานวน
จานวน 2 โรงเรียน
มีความรู้และมีทักษะ
ในการนวดแผนไทย
10,000 รพ.สต.ท่าเจ้าสนุกดาเนินการ ประชาชนมีสุขภาพ
งบ อบต. เพือ่ ส่งเสริม สุขภาพ อย่างน้อย ร่างกายแข็งแรง
/ สปสช. 3 กิจกรรม / ปี

50,000
50,000 ประชาชน
งบ อบต.
งบ อบต. ปราศจากโรค
/ สปสช.
/ สปสช. ประจาตัว ไม่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

ผู้สูงอายุและผู้ปว่ ย
ติดเตียง ภายใน
ตาบลมีสุขภาพแข็ง
แรง

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

น้อยกว่า
ร้อยละ 80
จากการสอบถาม
ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ หรือผู้ปว่ ย
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการสร้างจิตสานึกให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิเพื้งลงถั
อ่ ให้งประชาชนตะหนักถึง
เช่น กิจกรรมคิดก่อนทิ้งบางสิ่งมีค่า ฯลฯ
ความสาคัญ ของการคัดแยก
ก่อนทิ้งลงถัง

เป้าหมาย

2561
(บาท)

ดาเนินการจัด
กิจกรรม "คิดก่อนทิ้ง
บางสิ่งมีค่า " ปีละ
1 ครั้ง

30,000
งบ อบต.

11 โครงการจัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจั
เพือ่ ดสร้างประสิทธิภาพแก่งาน จัดกิจกรรม
บริการสาธารณะด้านการเก็บขยะ และพัฒนาง
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ประเมินความพึง
งานจัดเก็บขยะ
พอใจ ปีละ 1 ครั้ง

5,000
งบ อบต.

12 โครงการจัดหาถังขยะและปรับปรุงถังขยะให้
ครอบคลุมพืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก และอานวย
ความสะดวกในการคัดแยกขยะ และการ
จัดเก็บขยะ

75,000
งบ อบต.

เพือ่ ให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ
ที่เพิม่ ขึน้ ในทุกๆวัน

ดาเนินการจัดซื้อถัง
ขยะ หรือกิจกรรม
อานวยความสะดวก
ในการจัดเก็บขยะ
1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

30,000 จานวนผู้คัด
งบ อบต. แยกขยะเพิม่

ขึน้ เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒
5,000
งบ อบต.

5,000 ประชาชนมากกว่า
งบ อบต. ร้อยละ 80 มีความ

พึงพอใจแก่งาน
ด้านการจัดเก็บขยะ
ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนขยะที่ทิ้งรวม
ลดน้อยลงจากปีที่
ผ่านมา

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

พนักงานในส่วน
งานบริการจัดเก็บ
ขยะ ทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่เพิม่
ขึน้

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๑

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
30,000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบ อบต.
งบ อบต.

2564
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
30,000 ปัญหาเรื่องมลภาวะ ได้รับ
งบ อบต. การแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถช่วยบรรเทา
ปัญหามลภาวะให้
กับประชาชน

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

1 ดาเนินการแก้ปญ
ั หามลภาวะฝุ่นละอองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ และพืน้ ที่ใกล้เคียง

เพือ่ ลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึน้ ดาเนินการ แก้ปญ
ั หา
กับประชาชน อยูใ่ นปัจจุบนั
ตามข้อร้องเรียน เรื่อง
ปัญหามลภาวะ ทาให้
ลดลง

2 โครงการ รักษ์น้าป่าสัก โดยการจัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของแหล่งน้าป่าสัก ข่วยกันดูแลรักษา
ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง
ตลอดจนดูแลชายฝั่งให้สะอาด ปรับปรุงพืน้ ที่
ไม่ให้ถกู กัดเซาะมากขึน้ กว่าเดิม

เพือ่ ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์
และเห็นความสาคัญของแหล่ง
น้าป่าสัก

ดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการรักษ์น้าป่าสัก

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000 จัดกิจกรรมโครงการรักษ์
งบ อบต. น้าป่าสัก อย่างน้อย ปีละ
1 ครั้ง

ประชาชน ตะหนัก
ถึงความสาคัญของ
แม่น้าป่าสัก ไม่ทิ้ง
ขยะลงในแม่น้า

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

3 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่ ให้ประชาชนได้ตะหนัก
ถีงภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของโลก

เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึง
เหตุการณ์สภาวะโลกร้อน และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้
ตัวของทุกคน ซึ่งทุกคนสามารถ
แก้ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม และ
ภาวะโลกร้อนได้

จัดกิจกรรมโครงการ
เพือ่ ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหา
โลกร้อน

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000 มีกจิ กรรมลดโลกร้อน
งบ อบต. ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชน ให้ความ
สาคัญ กับปัญหา
โลกร้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญที่ทุกคน
ต้องช่วยกันแก้ไข

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๑

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสาร บริเวณหน้า เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ศาลา
บ้านนางชูชีพ หมู่ที่ 1
ที่พกั ผู้โดยสาร หลบแดด
หลบฝนโดยสะดวก ปลอดภัย

เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้าง
ศาลาพีพ่ กั ผู้โดยสาร
หมู่ที่ 1 จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
95,000
งบ อบต.

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสารบริเวณ
หน้าที่วา่ การอาเภอท่าเรือ หมู่ที่ ๑

เพือ่ จัดหาผู้รับจ้างดาเนินการ
ก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสาร
หมู่ที่ 1 หน้าอาเภอ

ดาเนินการก่อสร้าง
ศาลาพีพ่ กั ผู้โดยสาร
หมู่ที่ 1 จานวน 1 แห่ง

95,000
งบ อบต.

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสารบริเวณหน้า
บ้านนางนพวรรณ์ หมู่ที่ 6

จัดหาผู้รับจ้างดาเนินการ ก่อ
สร้างศาลาที่พกั ผู้โดยสาร

จัดกิจกรรมปรับปรุง
ที่พกั ผู้โดยสารหมู่ที่
6 จานวน 1 แห่ง

95,000
งบ อบต.

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4 ปรับปรุงป้ายชื่อซอยทั่วทั้งตาบลท่าเจ้าสนุก

เพือ่ จัดหาผู้รับจ้างดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนป้ายชื่อซอย

ดาเนินการปรับปรุง
ป้ายชื่อซอยภายใน
หมู่บา้ น จานวน 1 ครั้ง

จุดละ
2,500
งบ อบต.

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ใช้ศาลา
ที่พกั ผู้โดยสาร
หลบแดด หลบฝน
โดยสะดวก ปลอดภัย

งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ศาลา
ที่พกั ผู้โดยสาร
หลบแดด หลบฝน
โดยสะดวก ปลอดภัย
ประชาชนได้ใช้ศาลา
ที่พกั ผู้โดยสารหลบ
แดด หลบฝน โดย
สะดวก ปลอดภัย
ภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณตาบลท่าเจ้า
สนุก มีความเป็น
ระเบียบ ค้นหาง่าย

งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง
งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง
งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ตาบลท่าเจ้าสนุก
เป็นเมืองน่าอยู่

เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนตาบล
ท่าเจ้าสนุกให้เป็นเมืองน่าอยู่

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ตาบลท่าเจ้าสนุก
เป็นเมืองน่าอยู่ อย่าง
น้อยปีละ 1กิจกรรม

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหมู่บา้ น
ภายในตาบลท่าเจ้าสนุก

เพือ่ ส่งเสริมให้พนื้ ที่ ตาบล
ท่าเจ้าสนุก สวยงามร่มรื่น
น่าอยู่

จัดกิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบริเวณ
ตาบลท่าเจ้าสนุก
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

2561
(บาท)
10,000
งบ อบต.

30000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
งบ อบต.

2564
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
10,000 ประชาชน มีความพึงพอใจ
งบ อบต. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

กิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน ตาบล
ท่าเจ้าสนุกอยูใ่ น
ชุมชนอย่างมีความสุข

งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง

พืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก
มีสภาพสวยงามน่ามอง

งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2..1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีแก่ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมีสุขภาพ ดาเนินการตรวจสุขภาพ
แก่ผปู้ ุวยเอดส์
ทีด่ ี สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมี ประจาปีแก่ผสู้ ูงอายุ
มีความสุข
ผูพ้ ิการ และผูป้ ุวยเอดส์

2 โครงการเยีย่ มเยียนบ้าน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ุวยเอดส์

เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจแก่ ผูส้ ูง
อายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ุวยเอดส์

ออกเยีย่ มเยียนบ้าน
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูป้ ุวยเอดส์

3 โครงการประเมินผลความพึงพอใจสาหรับการ
เพือ่ พัฒนาระบบการจ่ายเบีย้ ยัง ทาการประเมินผลความ
เบีย้ ยังชีพฯ เพือ่ พัฒนาระบบการจ่ายเบีย้ ยังชีพของ อบต.
ชีพ ฯ ให้ประชาชนมีความพึง พึงพอใจในการจ่ายเบีย้
อบต. ท่าเจ้าสนุก
พอใจสูงสุด

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รบั

ตัวชีว้ ดั
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวน ผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
งบ อบต. ผูพ้ ิการและผูป้ ุวยเอดส์ ผูป้ ุวยเอดส์ รับทราบถึง
ทีเ่ ข้ารับการตรวจสุขภาพวิธปี ฏิบัติตัว เพือ่ ปูองกัน
สุชภาพ ไม่น้อยกว่า บรรเทาอาการเจ็บปุวย
ปีละ 1 ครัง้

หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผูป้ ุวยเอดส์ได้รบั การ
ออกเยีย่ มบ้าน
ปีละ 1 ครัง้

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูป้ ุวยเอดส์ รับทราบถึง
ความปราถนาดีที่ อบต.
มอบให้ มีขวัญและกาลัง
ใจทีด่ ี

3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ80 ของผูส้ ูง
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อายุ มีพึงพอใจต่อ
ระบบการจ่ายเบีย้
ยังชีพฯ

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
งานพัฒนาชุมชน
ผูป้ ุวยเอดส์ มีความพึงพอ สานักปลัด
ใจ ต่อระบบการจ่ายเบีย้
ยังชีพของ อบต. ฯ

งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

4 โครงการตรวจวัดสายตา ให้กับผูส้ ูงอายุ
หรือผูด้ ้อยโอกาส

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

เพือ่ ประสานกับโรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจวัด
ดาเนินการตรวจวัดสายตาให้กับ สายตา และอนุเคราะห์
ผูส้ ูงอายุ หรือผูด้ ้อยโอกาส
แว่นสายตา

5 โครงการอุดหนุนกิง่ กาชาดอาเภอท่าเรือ เพือ่ ใช้ใน เพือ่ ส่งเสริมจัดกิจกรรม
ตัง้ งบประมาณสนับสนุน
โครงการสาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์ ตามภารกิจ กิง่ กาชาดอาเภอท่าเรือ
ของกิง่ กาชาด ได้แก่ กิจกรรม
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยผูด้ ้อยโอกาส ด้าน
การรับบริจาคโลหิต ด้านงาน
ตามพระราชดาริ งานสาธารกุศล
6 โครงการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพือ่ ช่วยให้ผดู้ ้วยโอกาสอยูใ่ น
ผูย้ ากไร้ และผูด้ ้อยโอกาส เช่น ซ่อมแซมบ้านฯลฯ สังคมได้อย่างมีความสุข
ตามคาร้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตัง้ งบประมาณช่วยเหลือ
แก่ผดู้ ้อยโอกาส

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ผลลัพธ์ทคี่ าด
หน่วยงาน
ตัวชีว้ ดั
2561
2562
2563
2564
ว่าจะได้รบั
ทีร่ บั ผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 ผูส้ ูงอายุและผูด้ ้อยโอกาส
สามารถบรรเทาปัญหา งานพัฒนาชุมชน
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ทีไ่ ด้รบั การตรวจตา การมองเห็นให้กับผูส้ ูงอายุ สานักปลัด
และรับแว่นตา
หรือผูด้ ้อยโอกาส
ปีละ 1 ครัง้
15000
สนับสนุนงบประมาณ ให้การช่วยเหลือผผู้
งานพัฒนาชุมชน
กิจกรรมกิง่ กาชาด
ประสบภัย ผูด้ ้อยโอกาส
สานักปลัด
จานวน 1 ครัง้
ได้อย่างทัว่ ถึง

30000

ความพึงพอใจของ สามารถบรรเทาความ
งานพัฒนาชุมชน
ประชาชน ไม่น้อยกว่า เดือดร้อนให้กับประชาชน สานักปลัด
ร้อยละ 80
ผูด้ ้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวให้มี
ความอบอุน่ และเข้มแข็ง

2 โครงการครอบครัวคุณธรรมนาสังคมไทยเข้มแข็ง

3 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุกมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4 โครงการ ส่งเสริมสินค้าทีผ่ ลิตจากชุมชน และ
ส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ของตาบลท่าเจ้าสนุก

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000
งบ อบต. งบ อบต.

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
2564
ว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
20,000 ร้อยละของโครงการ ประชาชนในชุมชนทุกเพศ
งบ อบต. ทีจ่ ัดเพือ่ กลุม่ สตรี ทุกวัย สามารถอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข
ปราศจากความรุนแรง
20,000 20,000 20,000 ร้อยละของครอบครัว ประชาชนเห็นความสาคัญ
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ของสถาบันครอบครัว

2561
(บาท)
เพือ่ จัดกิจกรรม เกีย่ วกับการ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000
พัฒนาบทบาทสตรี และ
พัฒนาสตรีและครอบครัว งบ อบต.
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
ให้มีความอบอุน่ เข้มแข็ง
จานวน 1 กิจกรรม
เพือ่ จัดกิจกรรมครอบครัวคุณ- สนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000
ธรรมในพืน้ ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก ครอบครัวคุณธรรมนา
งบ อบต.
และให้ประชาชนเห็นความสาคัญ สังคมไทยเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว
จานวน 1 กิจกรรม
เพือ่ จัดกิจกรรมในการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ให้ประชาชนมีชีวิตทีด่ ี อยูใ่ น
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม
สังคมได้อย่างมีความสุข
ทีด่ ี จานวน 1 กิจกรรม
โครงการ
เพือ่ จัดกิจกรรมค้นหาผูผ้ ลิตสินค้า ดาเนินการค้นหา
ในชุมชนและส่งเสริมให้เป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
OTOP ของตาบลท่าเจ้าสนุก จานวน 1 ครั้ง

5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละของ
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนทีเ่ ข้า
ร่วมงานโครงการ
ส่งเสริมสินค้า
ชุมชน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

ประชาชนตาบล
ท่าเจ้าสนุกอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุข

งานพัฒนาชุมชน

ค้นพบสินค้าทีผ่ ลิตจาก
ชุมชน เพิม่ ขึน้

งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

5 โครงการสนับสนุน กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า OTOP ของตาบล
ท่าเจ้าสนุก

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผูผ้ ลิตสินค้า สนับสนุนกลุม่ ผูผ้ ลิต
OTOP ของตาบลท่าเจ้าสนุก สินค้า OTOP จานวน
ให้เป็นทีร่ ู้จักของประชาชนทัว่ ไป จานวน 1 ครั้ง

6 โครงการสร้างรถลากจูง สาหรับเคลือ่ นย้ายเครื่องกรองน้า
เพือ่ ใข้ขณะเกิดเหตุอุทกภัยในพืน้ ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก

เพือ่ สนับการติดตัง้ รถลากจูง
ติดตัง้ รถลากจูง
สาหรับเคลือ่ นย้ายเครื่องกรองน้า สาหรับเคลือ่ นย้ายเครื่อง
สาหรับแจกจ่ายประชาชน
กรองน้า จานวน 1 ตัว

7 โครงการ ส่งเสริมการฝึกฝนอาชีพ แก่ผไู้ ม่มีรายได้
หรือ ผูม้ ีรายได้น้อย

เพือ่ จัดกิจกรรมฝึกฝนอาชีพ
ให้กับประชาชน ผูไ้ ม่มีรายได้
หรือผูม้ ีรายได้น้อย

8 โครงการสนับสนุนการรวมกลุม่ อาชีพต่าง ๆ เพือ่ ให้มี
รายได้อย่างยัง่ ยืน

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
มีการรวมกลุม่ เพือ่ พัฒนา
เกิดการรวมกลุม่ เพือ่ พัฒนาการ การฝึกฝนอาชีพ ปีละ
ฝึกฝนอาชีพ
1 ครั้ง

มีการจัดกิจกรรมฝึกฝน
อาชีพ ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.

45,000 45,000
งบ อบต. งบ อบต.

30,000 30,000 30,000
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.

10,000 10,000 10,000
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต.

ตัวชีว้ ัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000 ความพึงพอใจ
งบ อบต. ของกลุม่ OTOP
ทีส่ ามารถ
จาหน่าย
สินค้าได้
45,000 ร้อยละ 80 ของ
งบ อบต. ประชาชนทีป่ ระสบ
เหตุอุทกภัยได้รับความ
พึงพอใจ
30,000 จัดทาโครงการฝึก
งบ อบต. อาชีพให้กับผูม้ ี
รายได้น้อย
ปีละ 1 โครงการ
10,000 จัดทาโครงการสนับ
งบ อบต. สนุนกลุม่ อาชีพต่าง ๆ
ปีละ 1 โครงการ

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพตีกลองยาว สาหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลา
จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
และประชาชนที่สนใจ หมู่ที่ 7
ว่างให้เกิดประโยชน์หา่ งไกล ตีกลองยาว พร้อมสนับสนุงบนอุอบต.
ปกรณ์ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนทีไ่ ด้ร่วม
จากยาเสพติดและมีรายได้เสริมจานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมร่วมกัน
คิดเป็นร้อยละ 80

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1. ผลิดภัณฑ์สินค้า OTOP งานพัฒนาชุมชน
ท่าเจ้าสนุก เป็นทีย่ อมรับ สานักปลัด
2.กลุม่ ผูผ้ ลิตมีรายได้เพิม่
ขึน้
ประชาชนมีนาสะอาด
้
สาหรับอุปโภคบริโภค
ในช่วงอุทกภัย

งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

ประชาชนให้ความสนใจ งานพัฒนาชุมชน
เข้ารับการอบรมด้านอาชีพ สานักปลัด
อย่างต่อเนือ่ ง
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้มนั่ คง

งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด

เยาวชน และประชาชน งานพัฒนาชุมชน
มีการทากิจกรรมร่วมกัน สานักปลัด
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมขน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาด
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
2561
2562
2563
2564
ว่าจะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าโรงเรียนวัดสฎางค์เพือ่ จัดทา เพือ่ ส่งเสริมการใช้แนวทาง
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
................
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า เยาวชน ในพืน้ ทีมีการ งานพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเยาวชนในพืน้ ที่
เศรษฐกิจพอเพียง ในการ
โรงเรียนวัดสฎางค์
โรงเรียนวัดสฎางค์
ดาเนินชีวติ ตามแนวทาง
สานักปลัด
ดาเนินชีวติ
จานวน 1 แห่ง
เศรษฐกิจพอเพียง
และ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมขน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.4แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณ จุดเสี่ยงภายในตาบลท่าเจ้าสนุก
เพือ่ ใช้สาหรับระงับเหตุเพลิง
ในพืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก
32,400
32,400
32,400 สามารถบรรเทา
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
ไหม้เบือ้ งต้น บริเวณจุดเสี่ยง
ไม่มีเหตุสูญเสียร้ายแรง
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. เหตุเพลิงไหม้ได้
ที่รถดับเพลิง ไม่สามารถเข้าถึง จากการเกิดเหตุเพลิงไหม้
จุดละ
จุดละ
จุดละ มากกว่าร้อยละ
80
2 โครงการติดตั้งท่อเดินน้าดับเพลิง โดยการเดินท่อเหล็ก
เพือ่ แก้ปญ
ั หาในการระงับเหตุ ในพืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก
32,400
32,400
32,400 สามารถบรรเทา
ชนาด Ø 4 นิ้ว ณ บริเวณจุดเสี่ยงทั่วทั้งตาบลท่าเจ้าสนุก เพลิงไหม้ กรณีรถดับเพลิงไม่
ไม่มีเหตุสูญเสียร้ายแรง
จุดละ
จุดละ
จุดละ เหตุเพลิงไหม้ได้
สามารถเข้าระงับเหตุได้
จากการเกิดเหตุเพลิงไหม้
มากกว่าร้อยละ
80
3 จัดหาอุปกรณ์สาหรับการจราจรและวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับ เช่น เพือ่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็น จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็น
งานปูองกันฯ เช่น วิทยุสื่อสาร กรวย กระบองไฟ ฯลฯ
ที่ใช้ในกิจกรรมจราจร
เช่น กรวย , กระบอกไฟ
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
แผงไฟ
4 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ชนิดหาบหาม จานวน
เพือ่ ใช้สาหรับระงับเหตุเพลิง
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด
สามารถบรรเทา
1 เครื่อง แรงดัน 80 ปอนด์/ตารางนิ้ว ท่อดูด และสายส่ง ไหม้เบือ้ งต้น บริเวณจุดเสี่ยง
หาบหาม จานวน
เหตุเพลิงไหม้ได้
ขนาด 2.5 นิ้ว 1 ชุด สายส่งแรงดันสูง โพลีเอสเตอร์
ที่รถดับเพลิง ไม่สามารถเข้าถึง 1 เครื่อง
มากกว่าร้อยละ
อาบยางภายในสีดาพร้อมหัวสวมเร็ว จานวน 3 เส้นๆ ละ
80
20 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนท่าเจ้าสนุก มี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน จากเหตุ
เพลิงไหม้
ปูองกันการสูญเสียร้ายแรง
จากเหตุเพลิงไหม้

งานปูองกัน
สานักปลัด

งานปูองกัน
สานักปลัด

ปูองกันการสูญเสียร้ายแรง งานปูองกัน
จากเหตุอทุ กภัย
สานักปลัด
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน จากเหตุ
เพลิงไหม้

งานปูองกัน
สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง เพือ่ เฝูาระวัง
การก่อเหตุร้าย และใช้เป็นหลักฐานในการสืบหาข้อเท็จ
จริงขณะเกิดภัย

เพือ่ ประสานการขอรับการ
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วย วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง
งานที่เกีย่ วข้อง ดาเนินการหรือ ในพืน้ ที่ ต.ท่าเจ้าสนุก
จัดซื้อ

6 ติดตั้งกระจกโค้งหรืออุกรณ์ต่างๆในการลดอุบตั ิเหตุ
บริเวณจุดเสี่ยงทั่วทั้งตาบล

เพือ่ ปูองกันการเกิดอุบตั ิเหตุใน
การใช้ถนนสัญจร ไปมา

ดาเนินการติดตั้งกระจก
โค้งหรืออุปกรณ์ต่างๆ
บริเวณจุดเสี่ยง
อย่างน้อย 1 แห่ง
ตั้งงบประมาณโครงการ
จุดร่วมบริการประชาชน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

7 โครงการจุดร่วมบริการประชาชน เพือ่ ลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่

เพือ่ ช่วยลดอุบตั ิเหตุทางถนน

8 โครงการสนับสนุนปูอมตารวจชุมชนบริเวณตาบล
ท่าเจ้าสนุกทั้งจุดทางเข้าวัดสฎางค์
และจุดหน้าวัดจงกลณี

เพือ่ สนับสนุนการทางานของ
ตารวจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้

ตั้งงบประมาณโครงการ
สนับสนุนปูอมตารวจ
ชุมชน ทั้ง 2 แห่ง

9 โครงการทาปูายชลอความเร็วหรือทาคลื่นชลอความเร็ว
บริเวณจุดเสี่ยงทั่วทั้งตาบล

เพือ่ ลดปัญหาอุบตั ิเหตุในการ
สัญจร

ดาเนินการทาคลื่นชลอ
ความเร็วหรือปูาย
ชลอความเร็ว
บริเวณจุดเสี่ยง ภายใน
ตาบลท่าเจ้าสนุก

10 โครงการฝึกอบรมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพด้านงานปูองกัน บุคคลากรของ อบต.
สาธารณภัย
และสมาชิก อปพร.
. ผู้นาชุมชน ประชาชน
ที่สนใจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)
999,000 สามารถช่วยแก้
ปัญหาจากเหตุร้าย
ได้มากกว่าร้อยละ
70

999,000

999,000

15,000

15,000

15,000

15,000 สามารถช่วยแก้

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ปัญหาจากอุบตั ิ

(จุดละ)

(จุดละ)

(จุดละ)

เหตุ ได้มากกว่า
ร้อยละ 70
50,000 สามารถช่วยแก้
งบ อบต. ปัญหาจากอุบตั ิ
เหตุ ได้มากกว่า
ร้อยละ 70

(จุดละ)

50,000

50,000

งบ อบต.

งบ อบต.

15,000

15,000

15,000 สามารถช่วย

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. บรรเทาปัญหาได้

มากกว่าร้อยละ
50
สามารถช่วย
บรรเทาปัญหาได้
มากกว่าร้อยละ
70

15,000
งบ อบต.

50,000

50,000 บุคคลากรที่เข้า

อบรมได้ร้อยละ
80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

งานปูองกัน
สานักปลัด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนรอบบริเวณพืน้ ที่
ตาบลท่าเจ้าสนุก
สามารถช่วยลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาล
สาคัญ

งานปูองกัน
สานักปลัด

ตารวจชุมชนสามารถ
ปฏิบตั ิงาน เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนได้อย่าง

งานปูองกัน
สานักปลัด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึน้

งานปูองกัน
สานักปลัด

สามารถนาความรู้มาใช้
ในการช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว

งานปูองกัน
สานักปลัด

งานปูองกัน
สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

11 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนจราจร พร้อมโซเซลล์
บริเวณสามแยกวัดตาหนัก

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปูองกัน ประสานดาเนินการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

12 โครงการสนับสนุน ศตส.อ.ท่าเรือ โครงการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติดอาเภอท่าเรือ

1.เพือ่ นานโยบายของรัฐบาล
ทุกหมู่บา้ น ทุกชุมชน
5 รั้วไปปฏิบตั ิให้บงั เกิดผล
84 หมู่บา้ น 3 เทศบาล
2.เพือ่ บูรณาการทุกส่วนราชการ 17 ชุมชน
ร่วมกันขับเคลื่อนปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพือ่ บูรณาการให้ทุกภาคส่วน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง กับ
ครอบครัว หมู่บา้ น ไม่ให้หวน
กลับมาอีก
4. เพือ่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ประชาสังคม
5.เพือ่ แก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน
6. เพือ่ ส่งเสริมการบาบัดรักษา ฟืน้ ฟู

13 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
ตามนโยบายรัฐบาล

เพือ่ ดาเนินการตามนโยบาย
จัดกิจกรรมโครงการ
ของรัฐบาล ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามนโยบายรัฐบาล
อย่างน้อยปีละ 1
กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วดั
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
..................
หลังจากดาเนินการ
ติดตั้งไฟแล้วจานวน
อุบตั ิเหตุลดลงเมื่อ
เทียบกับที่ผ่านมา
40,000

40,000 จานวน ผู้ค้า

งบ อบต. งบ อบต. ผู้เสพยาเสพติด
ในพืน้ ที่ลดลงกว่า
ปีที่ผ่านมา

40,000
งบ อบต.

40,000
งบ อบต.

40,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบ อบต. มีความพึงใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัย งานปูองกัน
ในชีวติ และทรัพย์สิน
สานักปลัด

1.กลุ่มเปูาหมายหลัก
นาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้
2.การต่อสู้เพือ่ เอาชนะ
ยาเสพติดดาเนินไปอย่าง
เข้มแข็ง
3.หมู่บา้ น/ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง มีระบบการ
เฝูาระวังยาเสพติดอย่าง
ยัง่ ยืน
4.ดาเนินติดตามความ
เคลื่อนไหวของสถาน
การณ์ยาเสพติดได้อย่าง
ต่อเนื่อง

สานักปลัด

สามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน

สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
จัดกิจกรรมเพือ่ แก้ไข
ปัญหายาเสพติด อย่าง
น้อย ปีละ 1 กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

14 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน

เพือ่ จัดกิจกรรมเพือ่ ลดปัญหา
เสพติดในชุมชน

15 โครงการสร้างสุขภาพดีโดย D.A.R.E.(ประเทศไทย)

เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ
26,000
รู้วธิ ปี อู งกันภัยจากยาเสพติดที่ ดีโดย D.A.R.E.
งบ กองทุน
เข้ามาใกล้ตัว ทั้งสองโรงเรียน ประเทศไทย ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริม

20,000
งบ อบต.

สุขภาพ

20,000
งบ อบต.

ตัวชี้วดั
(KPI)
20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบ อบต. มีความพึงใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

26,000
26,000 นักเรียนผ่านการฝึก
งบ กองทุน งบ กองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ส่งเสริม
ส่งเสริม 80
สุขภาพ
สุขภาพ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปัญหายาเสพติดในชุมชน สานักปลัด
ลดลง วัดผลจากการสอบ
ถามผู้นาชุมชนถึงจานวน
ผู้ติดยาเสพติดลดลง
นักเรียนทั้งสองโรงเรียน สานักปลัด
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร D.AR.E.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2654)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเทีย่ ว
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน

เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้เด็ก

ดาเนินการก่อสร้างรั้ว

300,000

300,000

300,000

300,000 มีการดาเนินการ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ก่อสร้างรั้วรอบศพด. เพิม่ มากขึ้น

ในสังกัด อบต.

ไม่ตากว่าร้อยละ 50

ท่าเจ้าสนุก

ของศพด.ในสังกัด

เด็กในศูนย์มีความปลอดภัย

งานการศึกษา
สานักงานปลัด
และส่วนโยธา

อบต.ท่าเจ้าสนุก
2

โครงการจัดทาสนามเด็กเล่น สาหรับศูนย์พัฒนา

เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนาการครบ

ตั้งงบประมาณ จัดตั้ง

100,000

100,000 ศพด.มีสนามเด็กเล่น 1.เด็กได้รับการพัฒนา

งานการศึกษา

เด็กเล็กวัดสฏางค์ และวัดจงกลณี

ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้าน

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

งบ อบต.

งบ อบต. ไม่ตากว่า 50 %

ครบทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย

สานักงานปลัด

ร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน

ของศพด.ในสังกัด

สังคม อารมณ์ จิดใจ

และส่วนโยธา

วัยเด็กเล็ก

อบต.ท่าเจ้าสนุก

สติปัญญา
2. เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงจากการออก
กาลังกาย
3. เด็กอยากมาโรงเรียน

งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 ศพด.ได้รับ

โครงการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

เพือ่ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการ

ศูนย์เด็กเล็ก มีสื่อการเรียน

งานการศึกษา

อุปกรณ์ที่จาเป็นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง

สอน วัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ งบ อบต.

สื่อและวัสดุ

การสอนครบครัน ตาม

สานักงานปลัด

ตามหลักเกณฑ์ วัยเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การเรียนรู้

หลักเกณฑ์ วัยเด็กเล็ก

ปีละ 2 ครั้ง

ครบร้อยละ 100

ได้มาตรฐาน ทาให้มี

ของศพด.ในสังกัด

จานวนเด็กเพิม่ ขึ้น

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

อบต.ท่าเจ้าสนุก
4

โครงการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ แนะแนวทางการเรียนต่อและ ดาเนินการโครงการ

เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองและ ประชุมคณะกรรมการฯ

ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน

คณะกรรมการบริหารศูนย์

50,000

50,000

50,000

50,000 มีการดาเนิน

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง อย่างน้อย

ไม่ตากว่าร้อยละ50

ปีละ 1 ครั้ง

ของศพด.ในสังกัด

ศพด.ได้รับการพัฒนาทุกด้าน งานการศึกษา
เด็กนักเรียนเพิม่ มากขึ้น

สานักงานปลัด

อบต.ท่าเจ้าสนุก
5

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับ

เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จริยธรรม วัฒนธรรมและการเป็น เรียนรู้นอกสถานที่
คนดีของสังคม

ดาเนินการจัดกิจกรรม

100,000

100,000

100,000

100,000 มีการดาเนิน

เด็กๆ เกิดจินตนาการ

งานการศึกษา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. โครงการทัศนศึกษา เพลิดเพลิน สนุกสนาน

สานักงานปลัด

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

นอกสถานที่

ได้เห็นทัศนียภาพที่

ไม่ตากว่าร้อยละ 50 แตกต่าง
ของศพด.ในสังกัด
อบต.ท่าเจ้าสนุก
6

โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันและที่ล้างจาน

เพือ่ พัฒนาการด้านร่างการ

ตั้งงบประมาณดาเนินการ

200,000

200,000

200,000

200,000 มีการดาเนินการ

เด็กมีการพัฒนาการด้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฏางค์

สุขภาพ อนามัย

ก่อสร้าง

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ก่อสร้างที่แปรงฟัน

ร่างกาย ถูกต้องตามหลัก

และล้างจาน
ครบร้อยละ 100
ของศพด.ที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์

สุขภาพ อนามัยที่ดี

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการกิจกรรมวันสาคัญและประเพณีต่างๆ

เพือ่ ให้เด็กได้มีส่วนร่วมมีความกล้าจัดกิจกรรมตามวันสาคัญ

50,000 มีการจัดกิจกรรม

1.เด็กจะได้เรียนรู้วนั สาคัญ

เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันขึ้นปีใหม่

แสดงออกมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านและประเพณีต่างๆโดย

วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ วันเข้าพรรษา

คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

2.เด็กจะมีความสัมพันธ์

วันออกพรรษา

จิตใจ สังคม

ต่อปีงบประมาณ

ที่ดีกับครอบครัวมากขึ้น

งบ อบต. ในวันสาคัญของชาติ และประเพณีของไทย

กิจกรรมด้วย

งานการศึกษา
สานักงานปลัด

ปัญหาของสังคมใน
อนาคต
3. เด็กมีการพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย
สังคม อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา
8

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ออกกาลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเด็กเล็กในศูนย์เด็ก
ออกกาลังกาย

30,000

30,000

30,000

30,000 มีการจัดกิจกรรม

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

+แหล่งอื่น

+แหล่งอื่น

+แหล่งอื่น

+แหล่งอื่น ให้กับนักเรียน

อย่างเหมาะสมกับวัย

เด็กในศูนย์มีพัฒนาการ

เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ เติบโตสมวัยร่างกายแข็งแรง

งานการศึกษา
สานักงานปลัด

ครบ ร้อยละ100

จานวน 1 ครั้ง
9

โครงการสนับสนุนด้านงานวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรม 1. เพือ่ ให้นักเรียนโรงเรียนในเขต ส่งเสริมการเข้าร่วม

50,000

50,000

50,000

50,000 มีการสนับสนุน

นักเรียนในโรงเรียน

งานการศึกษา

ด้านศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนภายในตาบลท่าเจ้าสนุก พืน้ ที่อบต.ท่าเจ้าสนุกได้เข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. งบประมาณหรือ

วัดสฎางค์และวัดจงกลณี

สานักงานปลัด

+แหล่งอื่น

+แหล่งอื่น

+แหล่งอื่น

+ แหล่งอื่น อื่นๆแก่โรงเรียน

กิจกรรมด้านวิชการ

จากหน่วยงานต่างๆ

2. มีความรู้เพิม่ เติมจากการหา

ในพืน้ ที่

ประสปการณ์นอกห้องเรียน

ไม่ตากว่า ร้อยละ50

มีความรู้เพิม่ มากขึ้น

งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ

โครงการ

10 โครงการกีฬาสร้างสานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

1. เพือ่ สร้างสานสัมพันธ์ของ

เด็กๆในพืน้ ที่ตาบล

30,000

30,000

30,000

30,000 มีการสนับสนุน

เด็ก ๆภายในพืน้ ที่ ตาบล

งานการศึกษา

เด็กๆ ในพืน้ ที่

ท่าเจ้าสนุก และ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. งบประมาณ

ท่าเจ้าสนุกและภายใน

สานักงานปลัด

2. เพือ่ สร้างสานสัมพันธ์ของ

นักเรียนในกลุ่ม

+แหล่งอื่น

+ แหล่งอื่น

+ แหล่งอื่น

+ แหล่งอื่น หรือจัดการ

กลุ่มนิตยากร มีความ

เด็กๆ ภายนอกพืน้ ที่

โรงเรียนนิตยากร

แข่งขันกีฬา

สัมพันธ์อันดี รู้จกั ความ

3. เพือ่ ให้เด็ก ๆ รู้จกั ความ

ไม่ตากว่าร้อยละ 30 สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ

สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ

ของจานวนโรงเรียน
ในเขตอบต.
ท่าเจ้าสนุก

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีเยาวชนภายในพืน้ ที่ ตาบลท่าเจ้าสนุก

1.เพือ่ เด็กๆในพืน้ ที่ตาบล

นักเรียนทุกคนใน

10,000

10,000

10,000

10,000 มีการสนับสนุน

1.นักเรียนทุกคนภายใน

งานการศึกษา

ท่าเจ้าสนุก เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนวัดจงกลณี

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. งบประมาณ

โรงเรียนและภายใน

สานักงานปลัด

เนตรนารี ตามหลักสูตร

และนักเรียนในกลุ่ม

ไม่ตากว่าร้อยละ 30 กลุ่มนิตยากร ได้เข้าค่าย

2. เพือ่ ให้นักเรียนภายในโรง

โรงเรียนนิตยากร

ของจานวนโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารีตาม

เรียนและภายในกลุ่มโรงเรียน

ในเขตอบต.

หลักสูตร และรู้จกั การ

นิตยากร รู้จกั การอยูร่ ่วมกันเป็น

ท่าเจ้าสนุก

อยูร่ ่วมกันเป็นหมู่คณะ

หมู่คณะ
12 โครงการสนับสนุนทัศนศึกษานักเรียน

1.เพือ่ ให้นักเรียนภายใน

1. นักเรียนทุกคน

30,000

30,000

30,000

30,000 ดาเนินการ

นักเรียนทุกคนภายใน

งานการศึกษา

โรงเรียนและผู้ปกครองได้ไป

2. ผู้ปกครองนักเรียน

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. สนับสนุน

โรงเรียนและผู้ปกครองได้

สานักงานปลัด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ในโรงเรียนวัดจงกลณี

งบประมาณ

มีความรู้ และความสุข

2.เพือ่ ให้นักเรียนได้มีความรู้

รวมทั้งสิ้นมากกว่า

ให้โรงเรียน

จากการได้เรียนรู้นอก

และความสุขจากการได้เรียนรู้

100 คน

ในเขตพืน้ ที่

สถานที่

นอกสถานที่

ไม่ตากว่าร้อยละ50
ของจานวนโรงเรียน
ในเขตอบต.
ท่าเจ้าสนุก

งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ

โครงการ

13 สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนให้กับโรงเรียนใน
เขตตาบล ท่าเจ้าสนุก

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เด็กๆ ภายในพืน้ ที่

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

320,000

320,000

320,000

320,000 ดาเนินการ

1.เด็กๆในพืน้ ที่ท่าเจ้าสนุก

งานการศึกษา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. หรือสนับสนุน

ได้เรียนรู้และมีความสุข

สานักงานปลัด

เด็ก ๆ ในพืน้ ที่ตาบล

ตาบลท่าเจ้าสนุก ได้เรียนรู้จากครู ท่าเจ้าสนุก จานวน
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ ัด

มากกว่า 50 คน

งบประมาณ

จากการได้เรียนภาษา

โครงการสอน

อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

2.เด็กๆในพืน้ ที่ ตาบล

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ท่าเจ้าสนุกจะได้นา
ของจานวนโรงเรียน ภาษาอังกฤษไปใช้
ในเขตอบต.
14

โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.เพือ่ ป้องกันไม่ให้นักเรียน

นักเรียนทุกโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000 มีการสนันสนุน

1. ประชาชนในเขตอาเภอ

งานการศึกษา

อาเภอท่าเรือ ประจาปี 2553

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในเขตอาเภอท่าเรือ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. งบประมาณ

ท่าเรือ มีความพึงพอใจ

สานักงานปลัด

2.เพือ่ ให้นักเรียนได้แข่งขัน

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

หรือจัดการแข่ง

ต่อผลการแข่งขัน

กีฬานักเรียนระดับอาเภอ และ แข่งขัน

กีฬานักเรียน

กีฬานักเรียน

จังหวัด

ไม่ตากว่า ร้อยละ 30 2. นักเรียนในเขตพืน้ ที่

3. เพือ่ ให้นักเรียนมีสุขภาพ

ของจานวนโรงเรียน อปท.มีสุขภาพแข็งแรง

แข็งแรง

ในเขตอบต.

4. เพือ่ ให้นักเรียนมีความรัก

และไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

ความสามัคคีกัน
5.เพือ่ ให้ อปท.มีส่วนร่วมใน
การจัดการแข่งขัน
15 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมเพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนใน
แก่โรงเรียน ทั้งสองโรงเรียนในเขตพืน้ ที่

เด็กนักเรียนในเขต

เขตพืน้ ที่ มีร่างกายเจริญเติบโต พืน้ ที่ทุกคนมีร่างกาย
มีพัฒนาการทางด้านสมอง
สมวัย

เจริญเติบโตสมวัย

500,000

500,000

500,000

500,000 ดาเนินการ

ไม่มีเด็กนักเรียนในพืน้ ที่

งานการศึกษา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. สนับสนุน

ที่เจริญเติบโตไม่ได้

สานักงานปลัด

งบประมาณ
ให้โรงเรียน
ครบร้อยละ 100

มาตรฐาน

งบประมาณและทีม่ า
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

สนับสนุนการจัด

วันเด็กแห่งชาติ และสอดแทรก กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รบั

ทีร่ บั ผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000 ดาเนินการ

เด็กๆได้ทากิจกรรมร่วม

งานการศึกษา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. จัดกิจกรรม

กัน ได้รับความสนุกสนาน

สานักงานปลัด

ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง

วันเด็กหรือ

ส่งผลต่อการพัฒนาด้าน

ให้กับเด็ก

สนับสนุน

อื่นอีกต่อไป

งบประมาณ
ครบร้อยละ 100
ของจานวนโรงเรียน
ในเขตอบต.
17 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทั้ง2 เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กๆ

สนับสนุนกิจกรรม

50,000

50,000

50,000

50,000 มีการสนับ

เด็กๆ มีการพัฒนาการ

งานการศึกษา

โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาหรับเด็ก ๆมีพัฒนาการที่ดีเจริญเติบโตทั้ง

เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. สนุนงบประมาณ

ด้านร่างกายและจิตใจ

สานักงานปลัด

สาหรับเด็ก ๆในตาบลท่าเจ้าสนุก

ที่ดีสาหรับเด็กๆ

หรือจัดกิจกรรม

จานวน 1 กิจกรรม

ส่งเสริมการ

ด้านร่างกาย และจิตใจ สมวัย

เรียนรู้
ไม่ตากว่าร้อยละ 30
18 โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศพด.
วัดจงกลณี และศพด.วัดสฏางค์

เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตั้งงบประมาณดาเนินการ

60,000

60,000

มีการดาเนินการ

เด็กได้รับการป้องกันโรค

และแมลงมีพิษ ต่างๆ

ก่อสร้าง

งบ อบต.

งบ อบต.

ติดมุ้งลวด

ไข้เลือดออกมีสุขภาพ

ครบ 100 %

อนามัยที่ดี

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

ของศพด.ที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์
19 โครงการก่อสร้างที่กันดินรอบตัวอาคาร
ศพด.วัดสฏางค์

ป้องกันดินสไลด์ลงมาจากด้านบน ตั้งงบประมาณดาเนินการ

400,000

มีการดาเนินการ

ทาให้อาคารเสียหาย

งบ อบต.

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ครบ 100 %
ของศพด.ที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์

ศพด.มีความ มั่นคง แข็งแรง
สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2654)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ลาดับ
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการปรับปรุงศาลาชั้นล่างวัดมะขามโพลงเพื่อจัดหาผู้รับจ้าง ดาเนินการ ดาเนินการปรับปรุง

200,000

200,000 ประชาชน ได้ใช้ศาลา

เพื่อใช้ประโยชน์ ในการประกอบพิธีกรรม

ปรับปรุงพื้นที่ศาลาวัดเพื่อใช้

ศาลาวัดมะขามโพลง

งบ อบต.

ทางศาสนา (3401)

ในการประกอบพิธีกรรม

ชั้นล่าง โดยการปรับพื้น

ประกอบพิธีกรรมทาง

ประกอบพิธีกรรมทาง

ทางศาสนา

ปูกระเบื้อง จานวน

ศาสนา มากขึ้น

อย่างมั่นคงและปลอดภัย

1 แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 50

ประชาชน ได้ใช้ศาลา

งบ อบต. วัดมะขามโพลง ในการ วัดมะขามโพลง ในการ

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

โครงการทาถนนทางเดิน จากวัดจงกลณี

เพื่อให้ประชาชน เดินทางไป

ก่อสร้างถนนทางเดิน

200,000 ก่อสร้างถนนทางเดิน

ประชาชนสามารถเดินทาง สานักงานปลัด

หมู่ที่ 5 - ศาลเจ้าพ่อ กอ กา

เคารพสักการะศาลเจ้าพ่อ กอ กาเพื่อไปเคารพสักการะ

งบ อบต. ไปศาลเจ้าพ่อ กอ กา

เข้าไปสักการะศาลเจ้าพ่อ

ได้โดยสะดวก

ศาลเจ้าพ่อ กอ กาได้
โดยสะดวก จานวน 1
แห่ง

จานวน 1 แห่ง

กอ กา ได้โดยสะดวก

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ลาดับ
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวันสงกรานต์กตัญญูชาวท่าเจ้าสนุก เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี
สงกรานต์ให้คงอยู่สืบต่อไป

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
ปีละ 1 ครั้ง

โครงการจิดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี

จัดกิจกรรมถวายเทียน

แห่เทียนเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบ วันเข้าพรรษาเพื่อให้

5

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรม

ประชาชนท่าเจ้าสนุก

สานักงานปลัด

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

(งบ อบต.) วันสงกราณต์

ได้ทากิจกรรมรดน้า

ส่วนการศึกษา

และเกิดความสามัคคีในชุมชน

4

ตัวชี้วัด

50,000

50,000

50,000

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

หรือสนับสนุน

ดาหัว ผู้สูงอายุร่วมกัน

งบประมาณ

ประเพณีอนั ดีงามยัง

จานวน 1 ครั้ง

คงอยู่สืบต่อไป

50,000 จัดกิจกรรม
(งบ อบต.) แห่เทียนพรรา

ต่อไป

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการปรับปรุงพัฒนาทานุบารุงศาสน

เพื่อให้ประชาชนได้มสี ถานที่

ปรับปรุงพัฒนาสถานที่

300,000

300,000

300,000

300,000 ดาเนินการ

สถานในตาบลท่าเจ้าสนุก

สาหรับประกอบกิจกรรมทาง ประกอบพิธีทางศาสนา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ปรับปรุงพฒนา

ศาสนา

จานวน 1 ครั้ง

จานวน 1 แห่ง

วัดจานวน 1 แห่ง

ประชาชนเกิดความ

สานักงานปลัด

สามัคคี ประเพณีที่ดงี าม

ส่วนการศึกษา

ยังคงอยู่สืบต่อไป
ประชาชนมีสถานที่
สาหรับประกอบ

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

กิจกรรมทางศาสนา
มีความมั่นคงแข็งแรง
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 30

6

โครงการทาบุญเลี้ยงพระในวันสาคัญและ

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานดาเนินการจัดกิจกรรม

ประเพณีตา่ งๆของตาบลท่าเจ้าสนุก

ประชาชน ได้มสี ่วนร่วม

ประกอบพิธีทางศาสนา

50,000

50,000

50,000

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

50,000 จัดกิจกรรม
งบ อบต. ทาบุญเลี้ยงพระ

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน สานักงานปลัด
ประชาชนได้ใช้หลักธรรม

ในการทาบุญและประกอบ

ในวันขึ้นปีใหม่

ดาเนินชีวิตส่งผลให้ชีวิต

กิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสาน

และวันสาคัญไม่นอ้ ยกว่า มีความสุขสร้างสังคมน่าอยู่

ประเพณีวัฒนธรรมของไทย

2ครั้ง

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2654)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3 ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ลาดับ
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าเรือ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดกิจรรมเพื่อเป็นการ

50,000

50,000

50,000

50,000

ดาเนินการ

ประชาชนในพื้นที่ ให้

และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

สนับสนุน

ความสาคัญของภูมิปัญญา

ให้คงอยู่สืบต่อไป

อย่างน้อย 1 กิจกรรม

งบประมาณ

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 1 ครั้ง
2

โครงการอุดหนุนงานอยุธยามรดกโลก

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

ตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

อยุธยามรดกโลก ให้เป็นเทศกาล

การจัดงานอยุธยา

ประเพณี ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด

มรดกโลก ปีละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

ดาเนินการ

งานอยุธยามรดกโลก

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

สนับสนุน

เป็นที่รู้จัก ของประชาชน

งบประมาณ

พระนครศรีอยุธยา
3

ทั้งประเทศ

จานวน1 ครั้ง

โครงการอุดหนุนรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี และวัน

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ตั้งงบประมาณอุดหนุน

100,000

100,000

จัดกิจกรรม

ปลุกจิตสานึกให้ข้าราชการ

สาคัญของชาติ

การแสดงความจงรักภักดีของ

งานรัฐพิธีงานวัฒนธรรม

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

ตามวันสาคัญ

ประชาชนมีความจงรัก

ประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์

ประเพณี และวันสาคัญ

ของชาติหรือสนับ ภักดีต่อพระมหากษัตริย์

และส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ของชาติ 1 ครั้ง

สนุนงบประมาณ

ประเพณี และงานวันสาคัญของชาติ

สานักงานปลัด

100,000

100,000

และให้ความสาคัญกับ

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง กิจกรรมทางศาสนา

สานักงานปลัด

งบประมาณและที่มา
ลาดับ
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้หลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริม

และเยาวชนตาบลท่าเจ้าสนุก

ศีลธรรม แก่ประชาชน

ศีลธรรมในการดาเนินชีวิต

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

30,000

ดาเนินการ

ประชาชนใช้หลักศีลธรรม

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

จัดกิจกรรม

ในการดาเนินชีวิต ส่งผล

และเยาวชน อย่างน้อย

ในวันสาคัญ

ให้ชีวิตมีความสุข

ปีละ 1 กิจกรรม

ทางศาสนา
อย่างน้อย 3 ครั้ง

สานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้แข่งขันกีฬาเพื่อเป็น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
การออกกาลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ความสาคัญของการออกกาลังกาย ประชาชนเห็นความ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 จัดกิจกรรมแข่งขัน ประชาชนเห็นความสาคัญ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. กีฬาจานวน 1 ครั้ง ของการออกกาลังกาย

สาคัญของการออกกาลัง

สานักงานปลัด

มากขึ้น

กาย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
2 โครงการสนับสนุน กลุ่มกีฬาต่าง ๆ ในการจัดแข่งขันเพืเ่อพื่อส่งเสริมให้กลุ่มกีฬาภายใน

สนับสนุนการจัดกีฬา

100,000

100,000

100,000

100,000 มีการสนับสนุน

เชื่อมความสามัคคี และเป็นตัวแทนของตาบลเข้าร่วมตาบล ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

ของกลุ่มกีฬา ตามคา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. งบประมาณในการ มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

แข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ

ร้องขอ

จัดแข่งขันกีฬา
อย่างน้อย 1 ครั้ง

กลุ่มกีฬาตาบลท่าเจ้าสนุก

สานักงานปลัด

งบประมาณและที่มา
ลาดับ

โครงการ

3 ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย ติดตั้ง ณ ศาลา SML
หมู่ที่ 2

4 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สาหรับแต่ละหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

95,000

95,000

95,000

95,000 มีการดาเนินการ

งบ อบต.

งบ อบต.

เพื่อดาเนินการจัดซื้อเครื่อง

ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย

ออกกาลังกายกลางแจ้ง สาหรับ

กลางแจ้ง จานวน 1 แห่ง

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ติดตั้ง ณ บริเวณศาลา

ออกกาลังกาย

SML

กลางแจ้ง 1 แห่ง

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน มีอุปกรณ์

ตั้งงบประมาณจัดหา

กีฬาส่วนกลางสาหรับใช้ใน

อุปกรณ์กีฬา สาหรับ

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

งบ อบต.

45,000
งบ อบต.

งบ อบต. ติดตั้งเครื่อง

45,000

45,000

45,000 มีการจัดหา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. อุปกรณ์กีฬา

ประชาชน หมู่ที่ 2

สานักงานปลัด

มีสุขภาพร่างกาย

ส่วนโยธา

แข็งแรง

ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกาย

สานักงานปลัด

ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน มากขึ้น

จานวน 1 ครั้ง
5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา สาหรับชุมชนเพื่อส่งเสริม เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่

ดาเนินการก่อสร้าง

ให้ประชาชนได้ใช้ออกกาลังกาย หรือใช้สาหรับแข่งขันกีสฬาหรั
า บออกกาลังกาย หรือจัดการ

ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

กีฬา

แข่งขันกีฬาในชุมชน

จานวน 1 แห่ง

เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง ดาเนินการ

ปรับปรุงลานกีฬา หรือ

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ลานกีฬา หรือ

98,000
งบ อบต.

98,000

98,000

98,000 มีการดาเนินการ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

30,000

งบ อบต.

ออกกาลังกาย หรือ

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

แข่งขันกีฬา

30,000 ดาเนินการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้สาหรับ

อุปกรณ์ออกกาลังกายกลางแจ้งที่ชารุดทรุดโทรมให้อยู่ ปรับปรุงซ่อมแซม ลานกีฬา

ซ่อมแซมอุปกรณ์

ในสภาพใช้การได้ดี

ออกกาลังกาย จานวน

ออกาลังกายที่ชารุด แข่งขันกีฬาได้อย่างมี

1 แห่ง

ภายในตาบล

หรืออุปกรณ์

งบ อบต.

30,000

ประชาชนได้ใช้สาหรับ

งบ อบต. ลานกีฬาและอุปกรณ์ ออกกาลังกาย หรือ
ประสิทธิภาพ

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ลาดับ

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างสนามเปตองพร้อมอุปกรณ์ ม.7
ต.ท่าเจ้าสนุก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬา ก่อสร้างสนามเปตองพร้อม

300,000

ก่อสร้างสนามเปตอง ประชาชนได้ใช้สาหรับ

เปตอง ส่งเสริมการออกกกาลังกาย อุปกรณ์

งบ อบต.

พร้อมอุปกรณ์

ออกกาลังกาย หรือ

จานวน 1 แห่ง

แข่งขันกีฬาได้อย่างมี

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักงานปลัด
ส่วนโยธา

ประสิทธิภาพ
8 ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 7(สนามเด็กเล่น)

ดาเนินการติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย

200,000

มีการดาเนินการ

ประชาชน หมู่ที่ 7

สานักงานปลัด

งบ อบต.

ติดตั้งเครื่อง

มีสุขภาพร่างกาย

ส่วนโยธา

ออกากลังกายใช้เวลาว่างให้

ออกกาลังกาย

แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์

กลางแจ้ง 1 แห่ง

ให้ประชาชนใช้สาหรับ

9 ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 6(สามแยกซุ้มวัด)

ดาเนินการติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
ให้ประชาชนใช้สาหรับ

10 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4

100,000 มีการดาเนินการ

ประชาชน หมู่ที่ 6

สานักงานปลัด

งบ อบต. ติดตั้งเครื่อง

มีสุขภาพร่างกาย

ส่วนโยธา

ออกากลังกายใช้เวลาว่างให้

ออกกาลังกาย

เกิดประโยชน์

กลางแจ้ง 1 แห่ง

แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ดาเนินการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย

100,000 มีการดาเนินการ

ประชาชน หมู่ที่ 4

สานักงานปลัด

จานวน 1 แห่ง บริเวณหมู่ที่ 4.

งบ อบต. ติดตั้งเครื่อง

มีสุขภาพร่างกาย

ส่วนโยธา

ให้ประชาชนใช้สาหรับ
ออกากลังกายใช้เวลาว่างให้

ออกกาลังกาย

เกิดประโยชน์

กลางแจ้ง 1 แห่ง

แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและที่มา
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ตาบล เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่าเจ้าสนุก

กีฬาพื้นบ้านส่งเสริมให้ประชาชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000 ดาเนินการ

จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน
สานสัมพันธ์ ปีละ 1 ครั้ง

(งบ อบต.) (งบ อบต.) จัดกิจกรรม

มีความรักและความสามัคคี

แข่งกีฬาพื้นบ้าน

ประชาชนเกิดความ
สามัคคี ประเพณีที่ดีงาม

สานักงาน
ปลัด

ยังคงอยู่สืบต่อไป

จานวน 1 ครั้ง
12 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกาลังกายหมู่ 9

เพื่อให้ประชาชนออกกาลังกาย

ปรับปรุงลานกีฬา หรือ

50,000

ดาเนินการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้สาหรับ

สานักงานปลัด

ในสภาพใช้การได้ดี

ซ่อมแซมอุปกรณ์

งบ อบต.

ลานกีฬาและอุปกรณ์ ออกกาลังกาย อย่างมี

ส่วนโยธา

หรืออุปกรณ์

ออกกาลังกาย จานวน

ออกาลังกายที่ชารุด ประสิทธิภาพ

1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเทีย่ ว
3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีม่ า
ที่

โครงการ

1 โครงการสืบสานตานานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม
ภายในตาบลท่าเจ้าสนุก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

เพือ่ สนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมสืบสานตาม

100,000

100,000

100,000

100,000 จัดกิจกรรม

ตานานบ่อน้าพระเจ้า

สานักงานปลัด

อนุรักษ์ตานานพระเจ้าทรงธรรม

รอยพระเจ้าทรงธรรม

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. สืบสานตานาน

ทรงธรรมเป็นที่รู้จกั

งานการศึกษา

ซึ่งเป็นแหล่ง โบราณสถานของ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

สมเด็จพระเจ้า

ของประชาชนทั่วไป

ตาบลท่าเจ้าสนุกให้คงอยูต่ ่อไป

ทราบถึงประวัติความเป็น

ทรงธรรม

และขยายผลเป็นแหล่ง

มา ตามตานานบ่อน้า

จานวน 1 ครั้ง

ท่องเที่ยว

พระเจ้าทรงธรรม ปีละ
1 กิจกรรม
2 โครงการทาถนนทางเดิน จากวัดจงกลณี หมู่ที่ 5 - ศาลเจ้า เพือ่ ให้ประชาชน เดินทางไป
พ่อ กอ กา โดยการลงลูกรังหรือแผ่นปูนความยาว 90 ม. เคารพสักการะศาลเจ้าพ่อ กอ กา
ได้โดยสะดวก

ก่อสร้างถนนทางเดิน

50,000

50,000

50,000

50,000 ดาเนินการ

ประชาชนสามารถเดินทาง

สานักงานปลัด

เพือ่ ไปเคารพสักการะ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ก่อสร้างทางเดิน

เข้าไปสักการะศาลเจ้าพ่อ

ส่วนโยธา

ศาลเจ้าพ่อ กอ กาได้
โดยสะดวก จานวน 1
แห่ง

จานวน 1 แห่ง

กอ กา ได้โดยสะดวก

งบประมาณและทีม่ า
ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บงึ สวนพริก ให้เป็นสถานที่พกั
ผ่อนหย่อนใจ (3703)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลลัพธ์ทคี่ าด

หน่วยงาน

(KPI)

ว่าจะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

เพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุน

ดาเนินการปรับปรุง

500,000

500,000

500,000

500,000 ดาเนินการปรับปรุง

บึงสวนพริกเป็นสถานที่

สานักงานปลัด

เครื่องจักรกลหนัก ในการ

ภูมิทัศน์บริเวณรอบบึง

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. บึงสวนพริก

พักผ่อนหย่อนใจ ของ

ส่วนโยธา

ปรับสภาพภูมิทัศน์

สวนพริก โดยใช้เครื่อง

จานวน 1 แห่ง

ชาวตาบลท่าเจ้าสนุก

จักรกลหนัก จานวน 1 ครั้ง

4 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศาลเจ้าพ่อ กอ กา ให้เป็น เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศาลเจ้า
สถานที่เคารพ สักการะ ของชาวตาบลท่าเจ้าสนุก (3705) พ่อ กอกา ให้เป็นที่รู้จกั ของ
ประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุก

จัดกิจกรรมส่งเสริม

50,000

50,000

50,000 จัดกิจกรรมไหว้

ศาลเจ้าพ่อ กอ กา เป็น

สานักงานปลัด

พัฒนาศาลเจ้าพ่อ กอ กา

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ศาลเจ้าพ่อกอกา

แหล่งโบราณสถานที่เป็น

ส่วนโยธา

จานวน 1 กิจกรรม

จานวน 1 ครั้ง

และประชาชนทั่วไป
5 โครงการจัดตั้งตลาดน้า บริเวณริมแม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 1
.

เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่สาหรับ
จาหน่ายสินค้าเกษตร และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

ที่รู้จกั ของชาวตาบล
ท่าเจ้าสนุก

จัดตั้งตลาดน้าจานวน 1 แห่ง

200,000 จัดตั้งตลาดน้า

ประชาชนมีสถานที่จาหน่าย

สานักงานปลัด

งบ อบต. จานวน 1 แห่ง

สินค้าเกษตร และมีท่องเที่ยว

ส่วนโยธา

เพิม่ ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่ วามยัง่ ยืน

4.ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร
4.1แผนงานการเกษตร
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

1 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้า เส้นบริเวณเรียบทาง เพือ่ จัดหาผูร้ ับจ้าง ดาเนินการ
รถไฟ หมูท่ ี่ 3 เชือ่ มคลองชลประทาน ระยะทาง 1,500 ม. ดาดคอนกรีตคลองส่งน้า
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีสภาพเป็นคลองดินตืน้ เขิน
บริเวณ คลองเรียบทางรถไฟ
หมูท่ ี่ 3

ดาเนินการดาดคอนกรีต
คลองส่งน้า หมูท่ ี่ 3
ระยะทาง 1,500 ม.
จานวน 1 แห่ง

2 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้า บริเวณคลองตาวอน
ฝัง่ ตะวันออก (หมูท่ ี่ 3) เนือ่ งจากปัจจุบนั มีสภาพรกร้าง
ตืน้ เขิน

ดาเนินการวางท่อ
ลอดเหลีย่ ม เพือ่ ป้องกัน
ขยะ และวัชพืช ทีไ่ หลมา
มากับน้า

3 โครงการลอกคลองระบายน้า บริเวณหน้าบ้านนาย
สาเนียง -บ้านนายดา (4104)

เพือ่ แก้ปญ
ั หา คลองระบายน้า
ดืน้ เขิน

เพือใช้เป็นแหล่งน้าเพือ่ การ
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาเนินการลอกคลองตัง้ แต่
บ้านนายสาเนียงถึงบ้าน
นายดา

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
จากการสอบถาม
เกษตรกร มีความ
พึงพอใจ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐

๑๐๐๐๐๐๐

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ
เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ

ดาเนินการวางท่อ เกษตรกร สามารถใช้
ลอดเหลีย่ ม จานวน น้าเพือ่ การเกษตรอย่าง
๑ แห่ง
มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตลอดทัง้ ปี

ตามประมาณ
ราคา อบต.
อบต.ท่าเจ้าสนุก

เกษตรกรมีแหล่งน้า
สาหรับการเกษตร
พอเพียงและมี
ประสิทธภาพ

เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตลอดทัง้ ปี

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานเกษตร
และ
กองช่าง

งานเกษตร
และ
กองช่าง

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

4 ฝังท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 60 ซม. ความ
ยาว 349 เมตร ใส่บอ่ พักตะกอน จานวน ๗๐ จุด
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๔ นิว้ ฝาละ ๒ ชิน้
ท่อทางแยกเข้า ออก จานวน ๖ จุด

5 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้าพลังงานไฟฟ้า เนือ่ งจาก
บางช่วงชารุด (คลองปูน) หมูท่ ี่ 5 ความยาว 1,500 ม.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ใช้สาหรับระบายน้าและเก็บ ดาเนินการฝังท่อ
กักน้าเพือ่ การเกษตร อย่างมี
ระบายน้า บริเวณ
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ถนนข้ามคลองส่งน้า
นานายศุภชัย ตรีบตุ ร
บริเวณดอนพรหม
จานวน 1 แห่ง
เพือ่ ใช้สาหรับระบายน้าและเก็บ ดาเนินการซ่อมแซม
กักน้าเพือ่ การเกษตร อย่างมี
คลองส่งน้าพลังงาน
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง

6 โครงการติดตัง้ เครื่องสูบน้าเพือ่ การเกษตร เพิม่ เติม
จากเครื่องสูบน้าบ้านกอกา หมูท่ ี่ 5

เพือ่ จัดหาเครื่องสูบน้าบ้าน
กอกา เพิม่ ขึน้ จากเดิม

ดาเนินการจัดหาเครื่อง
สูบน้าเพิม่ เติม จานวน
1 เครื่อง
- ขอเพิม่ มอเตอร์สารอง

7 โครงการระบบท่อน้าดิบเพือ่ การเกษตร ม. 6

เพือ่ ใช้ในการเกษตรครัวเรือน

ติดตัง้ ระบบท่อน้าดิบ
เพือ่ การเกษตร หมูท่ ี่ ๔
จานวน ๑ แห่ง

8 โครงการวางท่อระบายน้า บริเวณตัง้ แต่บา้ นนายจิระฯ ร้านตัดผมนายบรรจง บุญสาร

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีนา้
สาหรับใช้เพือ่ การเกษตร

ดาเนินการวางท่อ
ระบายน้า จานวน
1 แห่ง

ตามประมาณ
ราคา อบต.
อบต.ท่าเจ้าสนุก

800,000

2,500,000
งบ อบต.

ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้
เกษตรกร
น้าเพือ่ การเกษตร
มีผลผลิตเพิม่ ขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
60 ราย

งานเกษตร
และ
กองช่าง

จากการสอบถาม
เกษตรกร
มีผลผลิตเพิม่ ขึน้
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
60 ราย
จากการสอบถาม
เกษตรกร
มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
๖๐ ราย
ประชาชนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐
ของครัวเรือนได้
มีการปลูกพืช
สวนครัว
จากการสอบถาม
เกษตรกร
มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
๖๐ ราย

เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานเกษตร
และ
กองช่าง

เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ

งานเกษตร
และ
กองช่าง

ประชาชนมีการทาการ
เกษตรครัวเรือน

งานเกษตร
และ
กองช่าง

เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ

งานเกษตร
และ
กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

9 โครงการวางท่อถมดินบริเวณบ้าน นายสมเกียรติ อนุเดช
หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ระบายน้าท่วมขัง และใช้เพือ่ ดาเนินการวางท่อถมดิน
การเกษตร
บริเวณบ้านนายสมเกียรติ
อนุเดช จานวน 1 แห่ง

10 โครงการแก้ปญ
ั หาความไม่สะดวกในการระบายน้าเพือ่
การเกษตร ตัง้ แต่ โรงเรียนวัดจงกลณีตลอดแนวสิน้ สุด
หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ระบายน้าท่วมขัง และใช้เพือ่ ลอกคลองข้างถนน
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้ แต่ หน้าบ้านครูทอง
พลู - สุดเขตหมูท่ ี่ 9

11 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรภายในตาบล
ท่าเจ้าสนุกอย่างยัง่ ยืน (4112)

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีนา้
สาหรับใช้เพือ่ การเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

2564
(บาท)

ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

ประชาชน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 70
ตามประมาณ ประชาชน
ราคา อบต. มีความพึง
ท่าเจ้าสนุก พอใจ ร้อยละ 70

ดาเนินการพัฒนาแหล่ง ตามประมาณ
น้าเพือ่ การเกษตร เช่นการ ราคา อบต.

ตามประมาณ
ราคา อบต.

ตามประมาณ
ราคา อบต.

ตามประมาณ จากการสอบถาม
ราคา อบต. ประชาชน มีผล

ขุดลอกคูคลอง การติดตัง้ ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ
ประชาชน สามารถใช้
สัญจรได้โดยสะดวก
เกษตรกรได้ใช้นา้ เพือ่
การเกษตร
ประชาชน สามารถใช้
สัญจรได้โดยสะดวก
เกษตรกรได้ใช้นา้ เพือ่
การเกษตร
เกษตรกร สามารถใช้
น้าเพือ่ การเกษตร

ผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี อย่างมีประสิทธิภาพและ

ซ่อมแซม ประตูระบาย

ทีผ่ า่ นมา จานวน

ณ จุดทีใ่ ห้เกษตรกรได้ใช้

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

เก็บกักน้าช่วงฤดูแล้ง และ

๑๐

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
งานเกษตร
และ
กองช่าง
งานเกษตร
และ
กองช่าง
งานเกษตร
และ
กองช่าง

เพียงพอ

ระบายน้าช่วงฤดูนาหลาก
้
12 โครงการลอกคลองระบายน้า เพือ่ การเกษตร คลองเรียบ เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีนา้

ดาเนินการลอกคลองส่งน้า

-

จากการสอบถาม

เกษตรกร สามารถใช้

งบ อบต.

เกษตรกร มีผล

น้าเพือ่ การเกษตร

ถนน หมูท่ ี่ 1 3 5 7 และ 9 (คลองฝัง่ ตะวันออก) พร้อม

สาหรับใช้เพือ่ การเกษตร อย่าง

เพือ่ การเกษตร จานวน 1

ประตูเปิด-ปิด (4113)

เพียงพอตลอดปี

แห่ง

ผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี อย่างมีประสิทธิภาพและ

งานเกษตร
และ
กองช่าง

ทีผ่ า่ นมา จานวนไม่ เพียงพอ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๑๐
13 โครงการขยายถนนและลงหินคลุก บริเวณถนนข้าง
ฟาร์มเห็ดนิตยา จรดเส้นประตูนากรมอุ
้
ตฯุ หมูท่ ี่ ๕

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรมีความ

ถนนหลัง อบต.เก่าถึง

ตามประมาณ

เกษตรกร

ประชาชน สามารถใช้สญ
ั จร งานเกษตร

สะดวกในการลาเลียงพืชผล

กรมอุตฯุ หมูท่ ี่ 5

ราคา อบต.

มีความพึง

ได้โดยสะดวก เกษตรกร

ท่าเจ้าสนุก

พอใจ ร้อยละ 70

มีความสะดวกในการ
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตรกร สามารถใช้

และ
กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

14 โครงการขยายถนนให้กว้างขึน้ โดยการถมดินพร้อมลง
ลูกรังทับหน้า บริเวณถนนหลัง อบต.เก่าถึงทางรถไฟ
หมูท่ ี่ ๕

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรมีความ
สะดวกในการลาเลียงพืชผล

ถนนหลัง อบต.เก่าถึง
ทางรถไฟ หมูท่ ี่ 5

15 โครงการลอกคลองดินส่งน้า พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมด
เพราะปัจจุบนั ตืน้ เขิน

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีนา้
สาหรับใช้เพือ่ การเกษตร

ดาเนินการลอกคลอง
คลองน้อยทางเข้า
กรมอุตฯุ บึงสวนพริก
ต่อจากคลองปูนไปยัง
นาต่างๆ เส้นกรมอุตฯุ
บริเวณนาตาผาด ทะลุ
ไปนานายจ้อย ถึง
นานายปรุง

16 โครงการสร้างลานตากข้าว บริเวณคลองน้อย (ประตูนา)
้
หมูท่ ี่ ๕

เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรมีความ
สะดวกในการลาเลียงพืชผล

สร้างลานตากข้าวบริเวณ
คลองน้อย (ประตูนา)
้
จานวน ๑ แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)
ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

ตามประมาณ
ราคา อบต.
ท่าเจ้าสนุก

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ

เกษตรกร
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 70

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชน สามารถใช้สญ
ั จร
ได้โดยสะดวก เกษตรกร
มีความสะดวกในการ
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตรกร สามารถใช้
จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้
เกษตรกร มีผล
น้าเพือ่ การเกษตร
ผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทีผ่ า่ นมา จานวน เพียงพอ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๑๐

งานเกษตร
และ
กองช่าง

เกษตรกร ไม่นอ้ ย เกษตรกรได้ผลผลิตทีม่ ี
กว่าร้อยละ ๕ ของ คุณภาพ
จานวนเกษตรกร
ในหมูท่ ี่ ๕ ได้ใช้
ประโยชน์จาก
ลานตากข้าว

งานเกษตร
และ
กองช่าง

งานเกษตร
และ
กองช่าง

ลาดับ

โครงการ

17 สนับสนุนโครงการถ่ายทอดความรู้ดา้ นเทคโนโลยีให้กบั

วัตถุประสงค์

1.เผยแพร่ความรู้เพือ่ ให้บคุ คล
เกษตรกร (4201)
เป้าหมายได้มรี ายได้เพิม่
- อบรมและถ่ายทอดสาธิตการประกอบอาหารแก่สมาชิก 2.ให้ใช้เวลาว่างให้มปี ระโยชน์
กลุม่ แม่บา้ น 2 กลุม่ /ปี 4 ครั้ง /40 คน
3.ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมและถ่ายทอดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 2 ครั้ง/ปี ในการดาเนินชีวติ
20 คน
4.เกิดการรวมกลุม่ ในการแก้
- ผลิตเชือ้ ราบิวเวอร์เรีย เพือ่ ใช้ในการป้องกันกาจัด
ปัญหา
เพลีย้ กระโดด
5.ขจัดความยากจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

1.เกษตรกร แม่บา้ น
ผูว้ า่ งงาน จานวน 80
ราย ได้รับประโยชน์
2.เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในการประกอบอาชีพ
3.รู้จกั นาทรัพยากรทีม่ ี
อยูม่ าสร้างมูลค่าเพิม่
4.เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.เกิดความยัง่ ยืน
ในการดารงชีพ
6.สามารถแก้ไขปัญหา
ของสังคมได้
18 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปยุ๋ ชีวภาพแทนปุย๋ เคมี
เพือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้ปยุ๋ ชีวภาพ เกษตรกรในตาบล
(4301)
แทนปุย๋ เคมี ช่วยลดต้นทุนการ ท่าเจ้าสนุก มากกว่า
ผลิต
ร้อยละ 70 ใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
ในการทาการเกษตร
19 โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสาคัญกับการ
เพือ่ ให้เกษตรกรได้เห็นความ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ปรับปรุงดิน (4302)
สาคัญ ของปัญหาดินขาด
ให้เกษตรกร ปรับปรุงดิน
คุณภาพ
20 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 50 ราย/500 ต้น /9 หมูบ่ า้ น 1.เพือ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต 1.เกษตรกรและ
และส่งเสริมการปลูกพืชผล ไม้ยนื ต้น บริเวณบ้าน
2. เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน
ประชาชนทัว่ ไปให้การ
1000 ต้น / 100 ราย (4303)
3.เป็นการรักษาทรัพยากร
สนับสนุนจานวน
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
100 ราย
4. เกิดความสามัคคี
2.เกิดแรงกระตุน้
5. เป็นการใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิด
3.อนุรักษ์ตน้ ไม้เดิม
ประโยชน์
4. เกิดการยอมรับ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)

148,000

148,000

งบ อบต.

งบ อบต.

15,000

15,000

15,000

15,000

45,000

45,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จัดกิจกรรม
จานวน
1 ครั้ง

1.เกษตรกร แม่บา้ น
ผูว้ า่ งงานในพืน้ ทีไ่ ด้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เกิดรายได้เพิม่
3.รู้จกั อดออม
4.เกิดการทางานร่วมกัน

สานักงาน
ปลัด
ประสาน
สานักงาน
เกษตร

เกษตรกร
ร้อยละ 70
ลดการใช้
ปุย๋ เคมี
จัดกิจกรรม
จานวน 1
ครั้ง
เกษตรกร
มีฃวี ติ ความ
เป็นอยูด่ ขี นึ้
มากกว่า
ปีทผี่ า่ นมา

เกษตรกรลดการใช้ปยุ๋ เคมี

สานักงาน
ปลัด

ดินในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
มีคุณภาพดีขนึ้ ส่งผลให้
เพาะปลูกได้ดขี นึ้
1.เกษตรกรและประชาชน
ในพืน้ ทีม่ แี หล่งน้า
และทรัพยากรธรรมชาติ
เพิม่ ขึน้
2.หน่ายงานสามารถ
ดาเนินการให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากขึน้

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)

21 โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรในด้านการพัฒนา
เมล็ดพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และการตลาด ให้มคี วามเข้มแข็ง
และยัง่ ยืน (4401)

เพือ่ ส่งเสริมให้กลุม่ เกษตรกร
มีความเข้มแข็งและ ยัง่ ยืน

สนับสนุนกิจกรรมกลุม่
เกษตรกร อย่างน้อย
1 กิจกรรม

15,000
งบ อบต.

15,000
งบ อบต.

22 สนับสนุนด้านการลงทุนกับการปฏิบตั งิ านศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลท่าเจ้าสนุก
กิจกรม
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ 12 ครั้ง
ต่อปี 16 ท่านๆละ 100 บาท/ครั้ง
2.ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ ๆละ 25 บาท/คน/ครั้ง/เดือน
3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาศูนย์บริการ (4402)

1. เพือ่ สนับสนุนการทางานของ 1.หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ศูนย์บริการ ฯ
2. เกษตรกรทัง้ ในและ
2. เพือ่ เป็นการบริหาร แบบ
นอกพืน้ ที่
one stop service
3.ประหยังงบประมาณ
3.เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ของ อปท.
4.เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
4.บูรณาการร่วมกัน
การเกษตรอย่างถูกต้องรวดเร็ว สัมฤทธิผ์ ล
5.เพือ่ ให้เกษตกรเกิดการตืน่ ตัว
และร่วมกันคิดและร่วมกันทา
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรได้อย่างถูกต้องตรงจุด
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรมีความรู้เพิม่
ในตาบลให้มคี วามรู้มากขึน้ ร้อยละมากขึน้
50

44,000
-

44,000
-

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรมีความรู้เพิม่
ในตาบลให้มคี วามรู้มากขึน้ ร้อยละมากขึน้
50

50,000

23 เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทัศนศึกษา ดูงาน (4403)
- กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและประชาสัมพันธ์
กลุม่ ไม้ดดั
24 อุดหนุนกลุม่ อาชีพ และวิสาหกิจชุมชนตาบลท่าเจ้าสนุก
(4404)

50,000

50,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
สนับสนุน
กลุม่ เกษตรกร
อย่างน้อย 1
กลุม่
สนับสนุน
กลุม่ เกษตรกร
อย่างน้อย 1
กลุม่

เกษตรกร
ร้อยละ 50
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
สนับสนุน
กลุม่ เกษตรกร
อย่างน้อย 1
กลุม่

ผลลัพธ์ทคี่ าด
ว่าจะได้รับ
กลุม่ เกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง ยัง่ ยืน มีรายได้
เพิม่ ขึน้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

1.เกษตรกรให้ความร่วมมือ สานักงาน
และมองเห็นความสาคัญ
ปลัด
ได้ทงั้ 9 หมูบ่ า้ น
2.เกษตรกรไม่ตอ้ งเสีย
เวลาในการเดินทางไป
ไปพบเจ้าหน้าที่
3.แก้ไขปัญหาด้านการ
เกษตรของเกษตรกรได้
ทันเวลา และถูกต้อง
4.ได้พฒ
ั นาด้านการเกษตร
ทาให้ลดต้นทุนการผลิต
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สานักงาน
การประกอบอาชีพเพิม่ มากขึน้ ปลัด

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สานักงาน
การประกอบอาชีพเพิม่ มากขึน้ ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
พัฒนาการ ก่อสร้าง บารุงรักษา
โครงการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายนา

ลาดับ
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการยกระดับถนน ให้สูงขึน้ พร้อมวางรางระบายน้้า

ปรับระดับถนนให้สูงขึน้ พร้อมวางราง

ยกระดับถนน ขนาด.........

บริเวณซอย สบาย สบาย หมูท่ ี่ 1

ระบายน้้า ซอยสบาย สบาย หมูท่ ี่ 1

........................................

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
............

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ตัวชีว้ ัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 ประชาชนที่ ประชาขนมีความสะดวก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ใช้ถนนมีความ ในการสัญจร

ตรองข้ามบ้านครูชูชีพ

พึงพอใจ
ร้อยละ 70

2

โครงการวางท่อระบายน้้า รอบหมูบ่ ้านขวัญนภา หมูท่ ี่ 1

เพือ่ จัดหาผู้รบั จ้างด้าเนินการก่อสร้างด้าเนินการวางท่อระบาย

.............

ประชาชนใน รอบหมูบ่ ้านขวัญนภาไม่มี

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

รางระบายน้้า รอบหมูบ่ ้านขวัญ

น้้า คสล.Ø 0.60 ม.

หมูบ่ ้านฯ

นภา

พร้อมบ่อพัก จ้านวน

มีความพึง

1 แห่ง

พอใจ ร้อยละ
70

น้้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

3

4

ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณหมูท่ ี่ 1 บริเวณหน้า

ด้าเนินการ ปรับปรุง

..........

ประชาชน บริเวณถนนสามแยกวัด

วัดต้าหนักพระเจ้าทรงธรรม

ภูมิทัศน์ ขนาดพืน้ ที่ 65

มีความพึง

ตร.วา พร้อมวางท่อ คสล.

พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

Ø 0.40 ม.

70
.............

ส่วนโยธา

ต้าหนักพระเจ้าทรงธรรม

โครงการปรับระดับถนนให้สูงขึน้ พร้อมวางท่อ คสล.

เพือ่ ด้าเนินการจัดหาผู้รบั จ้าง

ด้าเนินการปรับระดับ

ประชาชน สามารถแก้ปัญหา

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง บริเวณซอยโคกกะชี หมูท่ ี่ 1

ด้าเนินการปรับระดับถนนให้สูง

ถนนให้สูงขึน้ พร้อมวาง

มีความพึง

พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณซอย

ท่อ คสล.Ø 0.40 ม

พอใจ ร้อยละ โคกกะชี

โคกกะฃี

ระยะทาง 380 ม.จ้านวน

70

ส่วนโยธา

น้้าท่วมขัง บริเวณซอย

1 แห่ง
5

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้ายเฉลิมพระเกียรติ หมูท่ ี่ 1

เพือ่ จัดหาผู้รบั จ้างด้าเนินการ

ด้าเนินการปรับปรุง

............

ประชาชน พืน้ ที่ บริเวณป้ายเฉลิม

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขังสามแยก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าป้าย ภูมิทัศน์บริเวณป้าย

มีความพึง

เฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระเกียรติ ขนาด

พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

พืน้ ที่ 60 ตร.วา พร้อม

70

ส่วนโยธา

พระเกียรติ หมูท่ ี่ 1

วางท่อ คสล.
6

7

โครงการแก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณ ถนนช่วงบ้าน อ.ชูชีพ

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ด้าเนินการท้ารางระบาย

ประชาชน

ประชาชน สามารถสัญจร

น้้า ต้งแต่ บ้านนายสวัสดิ์

มีความพึง

ถนนสาย ท่าเรือ-ศาลาลอย

ผ่าน ม.มะลิวลั ย์ ถึงบ้าน

พอใจ ร้อยละ

คูรชูชีพ

70

โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจร บริเวณ

เพือ่ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ ด้าเนินการขยายถนน

ซอยโคกกะชี (5108)

โดยสะดวกปลอดภัย

...........

ตรม. 580

ตรม. 581

จาก 4 ม. เป็น 6 ม.

ส่วนโยธา

ได้โดยสะดวก ปลอดภัย

ประชาชน

ประชาชน สามารถสัญจร

มีความพึง

ถนนในซอยโคกกะชีได้

พอใจ ร้อยละ

โดยสะดวก ปลอดภัย

ส่วนโยธา

70
8

โครงการวางท้ารางระบายน้้าพร้อมท้าถนนบลริเวณห้องเช่า
ผดุงศิลป์ หมูท่ ี่ 1

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้้าบริเวณ
ห้องเช่าผดุงศิลป์

..........

ประชาชนมี ประชาชนห้องเช่าผดุงศิลป์
ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง
ร้อยละ 70

ส่วนโยธา

9

โครงการยกระดับถนน(ถนนราดชัน)พร้อมลาดยางมะตอย

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจรบริเวณด้าเนินการยกระดับถนน

หมูท่ ี่ 1

ถนนรอดใต้สพานมนตรี

..........

ประชาชน ประชาชนบริเวณหมูท่ ี่ 1

พร้อมลาดยางมะตอย

มีความพึง

บริเวณใต้สะพานมนตรี

พอใจ ร้อยละ สัญจร

ส่วนโยธา

มีความปลอดภัยในการ

70
10 โครงการยกระดับถนนให้สูงขึน้ (โคกอีวนุ่ ) หมูท่ ี่ 1

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง บริเวณ(ทางเดิ
ยกระดั
น) บถนนให้สูงขึน้
(โคกอีวนุ่ )

.........

ประชาชน ประชาชนบริเวณกลุ่ม

บริเวณโคกอีวนุ่ หมูท่ ี่ 1

มีความพึง

(ทางเดิน)

พอใจ ร้อยละ

ส่วนโยธา

โคกอีวนุ่ ปราศจากน้้าท่วมขัง

70
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือแอลฟัสติก หมูท่ ี่ 1
บริเวณท่าเรือแห

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจรบริเวณด้าเนินการสร้างถนนคอนกรีต
ท่าเรือแห หมูที่ 1

..........

ประชาชน ประชาชนบริเวณหมูท่ ี่ 1

หรือแอสฟัสติก บริเวณ

มีความพึง

หมูท่ ี่ 1 ท่าเรือแห

พอใจ ร้อยละ สัญจร

ส่วนโยธา

มีความปลอดภัยในการ

70
12 ความไม่สะดวกในการสัญจรเนือ่ งจาก ถนนเดิมแตก และ ทรุดตัว

13 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณ บ้านเลขที่ 30,34,34/1
บ้านนางขวัญเมือง,นางระดม.นางประเจียด หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ประชาชนสามารถสัญจรได้

ด้าเนินการน้าแผ่นเหล็กมาปุทับ

..............

ประชาชนมี ประชาชนบริเวณหมูท่ ี่ 1

โดยสะดวกและปลอดภัย

บริเวณทีข่ ุดท่อระบายน้้าไว้

ความปลอดถัยมีความปลอดภัยในการ

ทางเข้าหมูบ่ ้านขวัญนภา

ร้อยละ 70 สัญจร

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้านเลขที
ด้าเนนการวางท่
่
อระบายน้้า

เมตรละ

ประชาชน ประชาชนบริเวณกลุ่ม

30,34,34/1 บ้านนางขวัญเมือง,

450 บาท

มีความพึง

นางระดม,นางประเจียด

บ้านคุณณรงค์ - คลองระบายน้้าบ้านร่อม หมูท่ ี่ 2

ส่วนโยธา

บ้านนางขวัญเมือง,

พอใจ ร้อยละ นางระดม,นางประเจียด
70

14 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ สายท่าเรือ - บ้านร่อม 2 ฝั่งถนน

ส่วนโยธา

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้าน ก่อสร้างท่อระบายน้้า ขนาด

............

คุณณรงค์ - คลองระบายน้้าทิง้ บ้านร่Øอม 1 เมตร

ปราศจากน้้าท่วมขัง

ประชาชนมี บริเวณกลุ่มบ้านคุณณรงค์

ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง
ร้อยละ 70

15 โครงการวางท่อ บริเวณบ้าน นางเสงี่ยม ศรีบรรยงค์ หมูท่ ี่ 2

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ด้าเนินการวางท่อ 1 เมตร
รื้อ ท่อเดิมออก

........

ประชาชน ประชาชนบริเวณบ้านเสงี่ยม
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ
70

ศรีบรรยงค์ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

16 โครงการถนนช้ารุดเสียหายทางลงไปลานตากข้าว

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

หมูท่ ี่ 2 (ตรงข้ามศาลาพักร้อน)

เททางลงเป็นคอนกรีต

.........

ประชาชน ประชาชนมีความสะดวกในการ ส่วนโยธา

ถนนตรงข้ามศาลาพักร้อน

มีความพึงพอใจสัญจร
ร้อยละ 70

17 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณบ้านลุงเหวียง

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

วางท่อข้ามถนนเพือ่ ระบาย

.............

น้้าบริเวณบ้านลุงเหวียง

ประชาชน ประชาชนปราศจากน้้าท่วมขัง ส่วนโยธา
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

18 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณถนนฝั่งโชคชัยวัสดุภัณฑ์

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้้าทิง้ ขนาด
Ø 1 เมตร จากบ้าน นางสมจิตถึง

...........

ประชาชนมี ประชาชนปราศจากน้้าท่วมขัง ส่วนโยธา
ความพึงพอใจ

บ้านนางทองพูล
19 โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้้าทิง้ บริเวณ กลุ่มบ้าน

เพือ่ แก้ปัญหาการะบายน้้าทิง้

นายธรรมนูญ คุตชนม์ หมูท่ ี่ 2

20 โครงการแก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณถนน ระยะทางตั้งแต่

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ซอยสุขใจ ถึง ซอยปลาส้ม

ร้อยละ80

รื้อทางเข้าบ้านเปลี่ยน

120,000

ประชาชน บริเวณกลุ่มบ้านนาย

ท่อใหม่ใช้ท่อ 1 ม.

มีความพึง

จ้านวน 8 ท่อนพร้อม

พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ประตูระบายน้้า

70

วางท่อระบายน้้าเรียบ

เมตรละ 2,500

ถนน

ประชาชน
มีความพึง

ส่วนโยธา

ธรรมนูญ คุตชนม์

ถนนหลักปราศจากน้้าท่วม

ส่วนโยธา

ขัง ขณะเกิดฝนตก

พอใจ ร้อยละ
70
21 โครงการวางท่อระบายน้้า บริเวณกลุ่มบ้านนางเชื้อฯ
หมูท่ ี่ 3 เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ด้าเนินการวางท่อระบาย

.........

ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาน้้า

น้้า บริเวณบ้านนางเชื้อฯ

มีความพึง

ท่วมขัง บริเวณกลุ่มบ้าน

ระยะทาง 45 ม.ขนาดท่อ

พอใจ ร้อยละ นางเชื้อ ฯ

30 ซม.

70

ส่วนโยธา

22 โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณ
ซอยสุขใจ เนือ่ งจากถนนคับแคบ

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรได้โดยสะดวกขยายเส้นทางจราจรจาก
และปลอดภัย

200000

ประชาชน

ประชาชนสัญจรได้โดย

3 ม.เป็น 4 ม.ความยาว

มีความพึง

สะดวกและปลอดภัย

ประมาณ 210 ม.

พอใจ ร้อยละ

ส่วนโยธา

70
23 โครงการสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าปะปา หมูท่ ี่ 3-5

24 โครงการวางรางระบายน้้าใน หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ด้าเนินการสร้างถนนคสล.

500,000 ประชาชน ประชาชนมีความสะดวกในการส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 3-5 บริเวณทางเข้า-ออก

มีความพึงพอใจสัญจร

ประปา

ร้อยละ 70

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขังในหมูบ่ ้าน ขุดรางระบายน้้าเทคอนกรีตเสริม

.............

ประชาชน

ประชาชนในหมูท่ ี่ 4 ปราศจาก ส่วนโยธา

เหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.

ร้อยละ 80 น้้าท่วมขัง

ขนาด และระดับเท่าของเดิม

มีความพึงพอใจ

ท้าต่อจากเดิม ยาว 97 ม.
25 โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตบริเวณทางลงแม่น้าป่าสัก

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ระหว่าง หมูที่ 2,4 เนือ่ งจากเป็นหินคลุก หมูท่ ี่ 4

ด้าเนินการท้าถนนคอนกรีต

ตร.ม. 580 บาท

ประชาชน ประชาชนสะดวกในการ

บริเวณทางแม่น้าป่าสัก

มีความพึง

ระหว่าง หมูท่ ี่ 2,4

พอใจ ร้อยละ

ส่วนโยธา

สัญจรและปลอดภัย

70
26 วางท่อระบายน้้า เส้นถนนท่าเรือ- วังแดง (ร้านอาหาร และอาคารทีอ่ ยู่ เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
อาศัย) หมูท่ ี่ 4

ขุด-เทลีน วางท่อขนาด 1x0.60 ม.

..........

ประชาชน ประชาชนได้ใช้สัญจร

พร้อมบ่อพักตะกอน ระยะ 6 ม.

มีความพึง

ฝาปิดเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.

พอใจ ร้อยละ ปลอดภัย

แบ่งเป็น 2 ชิ้น พร้อมหูยก
ความยาว 175 ม.

70

ไปมาโดยสะดวกและ

ส่วนโยธา

27 ท้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.(ต่อจากโครงการเดิมข้างโรงผลิตน้้าดื่ม RO)เพือ่ ใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางเข้า
ติดบ้านนายประจักร พันธารักษ์

ชุด-เทลีน วางท่อคอนกรีต ขนาด

...........

ประชาชน ประชาชนได้ใช้สัญจร

ออกหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 4 ได้สะดวก

1x0.40 ม. ความยาว 30 ม.

มีความพึง

มากขึน้

บ่อพักท้าย ฝังกลบท้าถนนดิน 4 ม.

พอใจ ร้อยละ หมูบ่ ้านได้โดยสะดวก

x 30 ม. ลงลูกรัง 4x30 ม.

70

ส่วนโยธา

เป็นเส้นทางเข้า -ออก
ยิง่ ขึน้

ท้าถนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงดรง
ผลิตน้้าRO (รวมความยาว 40 ม.)
ลงลูกรังไหล่ทาง0.50 ม.ตลอด
สองข้างทาง
28 โครงการวางท่อระบายน้้าบ้านนางสมใจ ฉิง่ กลาง หมูท่ ี่ 5

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้้าใหม่ตลอดเส้น

เมตรละ1,500

ประชาชนมี บ้านเจือสัมมาสูตร ปราศจาก ส่วนโยธา

ตั้งแต่บริเวณบ้านนางสมใจ ฉิง่ กลาง

ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง

จนถึง บ้านนางทองเจือ สัมมาสูตร

ร้อยละ 70

(เส้นด้านหลังออ้มมาถนนใหญ่)
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างน้านตัดผม นางชุดา กฤษแก้ว หมูท่ ี่ 5เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร และแก้สร้ไขางถนน คสล.

.............

ส่วนโยธา

ปัญหาน้้าท่วมขัง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้ บริเวณบ้านนายสมชาย
อินทบุตร,น้้าทิพย์ ค้าถนอม หมูท่ ี่ 6

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้าน ก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้

.............

ประชาชน บ้านสมชาย อินทบุตร,

นายสมชาย อินทบุตร , น้้าทิพย์

มีความพึง

ค้าถนอม,นายนพคุณ บุญยัง

พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ส่วนโยธา

น้้าทิพย์ ค้าถนอม

70
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณบ้านนพวรรณ์ - ห้องแถว

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

โสภา ลงคลองปูน หมูท่ ี่ 6

ก่อสร้างรางระบายน้้า

...........

พร้อมฝาปิด

ประชาชน บ้านนพวรรณถึงห้องแถว
มีความพึง

ส่วนโยธา

โสภาปราศจากน้้าท่วมขัง

พอใจ ร้อยละ
70
32 โครงการสร้างรางระบายน้้าบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยยงยศ - ท่อระ
บายน้้า หมูท่ ี่ 6

เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้

..........

ประชาชนมี บ้านผู้ช่วยยงยศ ปราศจาก
ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง
ร้อยละ 70

ส่วนโยธา

33 โครงการสร้างรางระบายน้้าบริเวณบ้าน อัญญารัตน์

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

อินทบุตร หมูที่ 6 (5148)

ก่อสร้างรางระบายน้้า

.........

(ดูพนื้ ทีจ่ ริง)

ประชาชนมี บ้านอัญญารัตน์ปราศจาก

ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง
ร้อยละ 70

34 โครงการปรับระดับถนนคอนกรีตเพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญช่วย ถึงบ้านนางพยัพ ฯ หมูท่ 6ี่

เพือ่ จัดหาผู้รบั จ้างปรับระดับถนน ปรับระดับถนน คสล.
คสล. ม.6

..................

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชน สามารถแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง
มีความพึง

ส่วนโยธา

บริเวณถนน คสล. ตั้แต่

พอใจ ร้อยละ บ้านนายบุญช่วยถึงบ้านนาง
70
35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เป็นถนนแอสฟัลติกส์
ตั้งแต่ประตูวดั หน้าโบสถ์ ศาลา และรอบบริเวณวัด

เพือ่ จัดหาผู้รบั จ้างด้าเนินการท้า

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์

ถนนแอสฟัลติกส์

จ้านวน 1 แห่ง

..............

ประชาชน ประชาชนสามารถใช้ถนน
มีความพึง

สฎางค์ หมูท่ ี่ 6

พยัพ ฯ
สวนโยธา

ภายในวัดได้โดยสะดวก

พอใจ ร้อยละ
70

36 โครงการวางท่อระบายน้้าบริเวณวัดสฎางค์ จากโรงน้้า-นายสมบูรณ์ เพือ่ แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้้า

...........

ส่วนโยธา

พุม่ พิจิตร หมูท่ ี่ 6
37 โครงการสร้างถนน คสล.ข้างร้านนายมนตรี -บ้านนายนิรนั ต์ หมูท่ ี่ 7 เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

สร้างถนนคสล.ข้างร้านนายมนตรี

................

ส่วนโยธา

ตัดถนนหลักในหมูบ่ ้าน ถึงบ้านนาย
นิรนั ต์ ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 120 ม.
พร้อมรางระบายน้้า คสล.
38 โครงการขาดประตูเปิด ปิด ส้าหรับท่อระบายน้้าเพือ่

เพือ่ ใช้ในการควบคุมการระบายน้้า ติดตั้งประตูเปิด ปิด การ

บรรเทาปัญหาอุทกภัย หมูท่ ี่ 7

.........

ประชาชน สามารถควบคุมการ

ระบายน้้าของท่อระบายน้้า

มีความพึง

ส้ารวจจากบ้านป้าแพร

พอใจ ร้อยละ

สวนโยธา

ระบายน้้าทิง้ ได้

70
39 โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณ
ตั้งแต่ตู้โทรศัพท์ จนถึง แม่น้าป่าสัก หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัย

ท้าถนนดิน และลงลูกรัง

.............

ประชาชน ประชาชนสามารถใช้ถนน
มีความพึง

ในการสัญจรได้โดยสะดวก

พอใจ ร้อยละ ปลอดภัย

ส่วนโยธา

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้าน ปรีดา มีแก้ว

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

หมูท่ ี่ 7 ระยะทาง 350 ม
41 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง ทางเข้าวัด มะขามโพลง ม.7

42 โครงการท้ารางระบายน้้าบริเวณ ตู้โทรศัพท์ ในหมูบ่ ้าน

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

เพือ่ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

วัดมะขามโพลง หมูท่ ี่ 7

ด้าเนินการก่อสร้างถนน

..........

ประชาชนมี บริเวณกลุ่มบ้าน หมูท่ ี่ 7

คสล.บริเวณกลุ่มบ้าน

ความพึงพอใจ สัญจรได้โดยสะดวก

ปรีดา มีแก้ว

ร้อยละ 70

ด้าเนินการลงลูกรังไหล่ทาง

100,000

ประชาชน บริเวณกลุ่มบ้าน หมูท่ ี่ 7

เข้าวัดมะขามโพลง ม.7

มีความพึง

จ้านวน 1 แห่ง

พอใจ ร้อยละ

ด้าเนินการท้ารางระบายน้้า

.........

มีความพึง

วัดมะขามโพลง หมูท่ ี่ 7

พอใจ ร้อยละ

ส่วนโยธา

สัญจรได้โดยสะดวก

ประชาชน ประชาชนบริเวณในหมูบ่ ้าน

บริเวณตู้โทรศัพท์ ในหมูบ่ ้าน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

วัดมะขามโพลงปราศจากน้้าท่วมขัง

70
43 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณกลุ่มบ้านชุมชนวัดมะขาม

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

โพลง หมูท่ ี่ 7

วางท่อระบายน้้าทิง้

.........

(รางละบายน้้า)

.........

ประชาชนมี บ้านชุมชนวัดมะขามโพลง

ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง
ร้อยละ 70

44 โครงการสร้างโรงเรือนปัม๊ น้้าดิบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมูท่ ี่ 8

45 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ประชาชนโรงเรือนปีมน้้าดิบ

สร้างโรงเรือนปัม๊ น้้าดิบพร้อมปรับภูมิทัศน์

ใช้ได้โดยสะดวก

โดยการเทแท่นปูนของโรงเรือนสายไฟ

มีความพึง

เสาไฟและหม้อ 15 แอมป์ กว้าง 2 เมตร

พอใจ ร้อยละ

เสา 4 ต้น

70

เพือ่ ความสะดวกเพือ่ การสัญจร

70,000

ประชาชน ประชาชนมีเครื่องป๊มน้้าดิบใช้

เทลาดถนนทับหน้าถนน โดยใช้ลาด

50,000

แอสฟัลติกส์คอนกรีตในหมูบ่ ้าน

ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย
มีความพึง

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ในการใช้ถนน

พอใจ ร้อยละ
70
46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบบริเวณหมูบ่ ้านหมูท่ ี่ 9

เพือ่ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด้าเนินการปรับปรุง

เนือ่ งจากบางช่วงคับแคบ ไหล่ทางช้ารุด ขยายกว้าง 4 ม.

ด้าเนินการ หรือจัดหาผู้รบั จ้าง

ถนนคอนกรีต พร้อมลง

โดยการรื้อของเก่าออก

ด้าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีต ลูกรังไหล่ทาง จ้านวน
1 แห่ง

ตร.ม. 580

ประชาชน ประชาชนสามารถใช้
มีความพึง

สัญจรไปมาโดยสะดวก

พอใจ ร้อยละ ยิง่ ขึน้
70

ส่วนโยธา

47 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้้า
ในต้าบลท่าเจ้าสนุกให้ใช้การได้ดีอยูต่ ลอดเวลา (5123)

เพือ่ ให้ประชาชนสามารถใช้ถนน

ด้าเนินการปรับปรุง

ตามประมาณ

ตามประมาณ ตามประมาณ ตามประมาณ ประชาชน ประชาชนได้รบั ความ

ทางเท้า รางระบายน้้า ได้โดย

ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า

ราคา อบต.

ราคา อบต.

ราคา อบต.

ราคา อบต. มีความพึง

สะดวกและปลอดภัย

รางระบายน้้าให้ใช้การ

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเจ้าสนุก พอใจ ร้อยละ ทางเท้าภายในต้าบล

ได้ดีอยูเ่ สมอ

70

ส่วนโยธา

สะดวก ในการใช้ถนน
ท่าเจ้าสนุก

ประชาชนมีความพึงพอ
ร้อยละ 70
48 โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน ซ่อมแซมถนนโดยวิธแี อสฟัสท์

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ด้าเนินการจัดซื้อเครื่องตบดิน

.............

ส้าเร็จรูป

ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย

ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน
ร้อยละ 70

49 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายท่าเรือ-

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ -

30,000,000

ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย

บ้านสามเรือน โดยการด้าเนินการปรับผิวชั้นทาง

บ้านสามเรือน โดยการลาดยาง

ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน

ใหม่ และถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ปรับผิวชั้นถนนทางใหม่และ

ร้อยละ 80

พร้อมติดตั้งไฟโคมถนนตลอดสาย (5155)

ถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย

ส่วนโยธา

0.20 ม.
50 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. หมูท่ ี่ 5 (คลองน้อย

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนคสล.เส้นคลอง

3,000,000

ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย

ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

น้อย กว้าง 4.00 ม. ยาว

ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน

หรือมีพนื้ ทีซ่ ่อมแซมทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.

550.00ม. หนาเฉลี่ย 0.15

ร้อยละ 80

.(5156)

ม.

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การพานิชย์
พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธภาพ
โครงการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

ลาดับ
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการปรับปรุงคุณภาพนา้ ประปา ของต้าบลท่าเจ้าสนุก เพือ่ พัฒนาคุณภาพนา้ ประปา

ด้าเนินการปรับปรุง

ทังระบบ (5201)

คุณภาพนา้ ประปา

ให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชน มีความพึงพอ
งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
2

โครงการขยายเขตประปาหมูบ่ า้ นภายในต้าบลท่าเจ้าสนุก เพือ่ ให้ประชาชนมีนา้ สะอาดไว้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ด้าเนินการขยายเขต

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

งบ อบต. ความพึงพอใจ ใจ ต่อคุณภาพนา้ ประปา

ส้านักงาน
ปลัด

ร้อยละ 70 เพิม่ มากขึน
งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. ประชาชนมี

ประชาชน ต้าบลท่าเจ้า

ประปา หมูบ่ า้ น ภายใน

ความพึงพอใจ สนุก มีนา้ สะอาดส้าหรับ

ต้าบลท่าเจ้าสนุก ตาม

ร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค อย่าง

ค้าร้องขอ และได้รับ

พอเพียง

การพิจารณาจากคณะ
กรรมการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

3

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตนา้ ประปา ของ

เพือ่ พัฒนาคุณภาพนา้ ประปา

ด้าเนินการปรับปรุง

ต้าบลท่าเจ้าสนุก โดยการติดตังเครื่องกรองนา้

ให้ได้มาตรฐาน

คุณภาพนา้ ประปา

..............

ประชาชนมี

ประชาชน ต้าบลท่าเจ้า

ส่วนโยธา

ความพึงพอใจ สนุก มีนา้ สะอาดส้าหรับ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง

ร้อยละ 70 อุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพียง

4

ปรับปรุงพัฒนาออกแบบส้ารวจเครื่องกรองนา้ ระบบประปา เพือ่ พัฒนาคุณภาพนา้ ประปา
ให้ได้มาตรฐาน

ด้าเนินการออกแบบ

.............

ประชาชนมี ประชาชนต้าบลท่าเจ้าสนุก

ส้ารวจเครื่องกรองนา้

ความพึงพอใจ มีนา้ สะอาดส้าหรับอุปโภค

ระบบประปา
5

โครงการจัดตังระบบประปาถังแชมเปญ บริเวณ
หมูท่ ี่ 9 หรือ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีนา้ เพือ่
อุปโภค บริโภค

8

โครงการจัดซือเครื่องเจาะกระแทกไฟฟ้าพร้อมเครื่องก้าเนิด เพือ่ ซ่อมแซมถนนและท่อเมนท์
ไฟฟ้า
ประปาในเขตรับผิดชอบ

ร้อยละ 70 บริโภค อย่างพอเพียง

ด้าเนินการจัดตังถัง
ประปาแชมเปญ

จัดซือเครื่องเจาะกระแทก
ไฟฟ้าพร้อมเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้า

ส่วนโยธา

...............

...........

ประชาชนมี ประชาชนหมูท่ ี่ 9 และ
ความพึงพอใจ หมูท่ ี่ 7 มีนา้ อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 70 อย่างพอเพียง
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
การพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้า แสงสว่างตามตรอกและซอย

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ติดตั้งไฟส่องสว่าง ( โคมสปอร์ตไลท์) เพื่อป้องกันเหตุร้าย เพื่อจ้างผู้รับจ้างดาเนินการ
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และเพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร ติดตั้งไฟส่องสว่าง (โคมสปอร์ต
ไปมาช่วงเวลากลางคืนบริเวณ แยกโคกกะชี หมู่ที่ 1
ไลท์)

2

ติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อป้องกันเหตุร้ายจากกลุ่มมิจฉาชีพ
และเพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ช่วง
กลางคืนบริเวณ หมู่บ้านขวัญนภา เฟส 2

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัย

3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ข้ามถนนสายท่าเรือศาลาลอย

เพื่อสนับสนุนค่าใข้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ในพื้นที่แยกโคกกะชี
ไม่มีความสูญเสียร้ายแรง
จากเหตุร้ายอันเนื่องจาก
ความมืด
ติดตั้งไฟส่องสว่าง
บริเวณหมู่บ้านขวัญนภา
เฟส 2

99,000

ดาเนินการสนับสนุน
การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจานวน 1 แห่ง

...........

.............

ตัวชี้วดั
(KPI)
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
สามารถลดค่าใช้จ่ายให้
กับประชาชน ในการขอ
ขยายเขตการไฟฟ้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

สานักปลัด

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4

การขยายเขตไฟฟ้าข้างสนามกีฬา หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัย

ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณข้างสนาม
กีฬา หมู่ที่ 5

5

โครงการติดตั้งไฟทางบริเวณแยกท่าเรือศาลาลอยถึง
กรมอุตุฯ

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัย

ดาเนินการติดตั้งไฟทาง
บริเวณแยกท่าเรือศาลาลอย
ถึงกรมอุตุฯ

6

ตั้งแนวเขตเสาไฟ บริเวณท่าเรือแห ตลอดทาง หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัยและทราบ
แนวเขตสาธารณะ

ติดตั้งเสาไฟบริเวณ
ท่าเรือแห หมู่ที่ 1

7

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางลงแม่น้าป่าสัก
ระหว่าง หมู่ที่ 2,4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย
สะดวกและปลอดภัย

ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางลงแม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 4

9

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนจราจรพร้อมโซล่าเซลล์
บริเวณสามแยกวัดตาหนัก หมู่ที่ 1

เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุใรการสัญจร

ดาเนินการติดตั้งไฟเตือน
จราจรพร้อมโซล่าเซลล์

10 ติดตั้งไฟส่องสว่าง ( โคมสปอร์ตไลท์) สนามกีฬาของตาบล

ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนาม
กีฬาตาบล

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
.........

########

99,000

...............

ตัวชี้วดั
(KPI)

ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
........... ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
.............. ประชาชน
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความ
ส่วนโยธา
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความ
อบจ.
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความ
ส่วนโยธา
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนได้รับความ
ส่วนโยธา
สะดวกสบายในการสัญจร
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิต ส่วนโยธา
และทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อความสะดวกในการแข่งกีฬาส่วนโยธา
ในเวลากลางคืน

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2,4 สายดอนพรม เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย

ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า

ระยะทาง 1,000 ม. เพิ่มในประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัย สะดวกและปลอดภัย

สาธารณะ บริเวณสายดอน

มีความ

สะดวกสบายในการสัญจร

ที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่30 มิ.ย. 57 (5310)

พรม หมู่ที่ 2/4

พึงพอใจ

มีความปลอดภัยในชีวิตและ

..........

..........

ประชาชน ประชาชนได้รับความ

ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเจ้าสนุก อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
การพัฒนา ปรับปรุง เขื่อน สะพาน
โครงการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้า

ลาดับ
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามระหว่างวัดจงกลณี ม.5

1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ดาเนินการก่อสร้าง

60,000,000

ประชาชนที่ใช้

1. ประชาชนสามารถใช้

และวัดสฎางค์ ม.6 ระยะทาง 35 เมตร

ไปมา

สะพาน คสล.เชื่อม

หน่วยงานที่

สะพานข้ามแม่นา

สัญจรไปมาได้โดยสะดวก

2. เพื่อประหยัดเวลาและ

ระหว่างหมู่บ้าน 2 ฝั่ง

เกี่ยวข้อง

มีความสะดวกใน

2.สามารถประหยัดเวลา

งบประมาณที่ใช้ในบริหารจัดการ แม่นาป่าสัก จานวน

การสัญจรมากขึน

และงบประมาณในการ

พัฒนาท้องถิ่น
1 แห่ง
3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

มากกว่าร้อยละ 80 บริหารจัดการพัฒนา
ท้องถิ่น

ระหว่างหมู่บ้านทังสองฝั่งแม่นา

3.ประชาชนทังสองฝั่ง
เกิดความรักความสามัคคี
ประชาชนที่อยู่ใกล้ ประชาชน ริมแม่นา
ส่วนโยธา
ฝั่งแม่นาได้รับความ ป่าสักมีความปลอดภัย
ปลอดภัยมากกว่า ในฤดูนาหลาก
ร้อยละ 90

โครงการแก้ปัญหาดินชายฝั่งพังทลาย บริเวณหมู่ที่ 5

เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน
ดาเนินการ แก้ไขปัญหา
ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่นาป่าสัก ดินชายฝั่งพังทลาย
หมู่ที่ 5 ได้รับความเสียหาย ใน จานวน 1 แห่ง
ฤดูนาหลาก

.........

.........

ลาดับ

โครงการ

3

โครงการแก้ปัญหาซ่อมแซมสะพานข้ามคลองตาวอน
ชารุด

4

โครงการแก้ปัญหาดินชายฝั่งคลองตาวอนฝั่งตะวันตก
ถึงชายแม่นาป่าสักพังทลาย ช่วง ม.3

5

6

7

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้สะพานข้ามคลอง

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ซ่อมแซมสะพานข้าม
คลองตาวอน จานวน
1 แห่ง

.........

ประชาชนที่สัญจร สามารถใช้สะพานได้
ไปมามีความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าร้อยละ 70

ส่วนโยธา

เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน
ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่นาป่าสัก
หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย ใน
ฤดูนาหลาก
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง ตลอดแนวพืนที่ชาย เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน
แม่นาป่าสัก หมู่ที่ 8
ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่นาป่าสัก
หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย ใน
ฤดูนาหลาก
โครงการแก้ปัญหาดินชายฝั่งปากคลองตาวอนทรุดทลาย เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน
ช่วง ม.3
ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่นาป่าสัก
หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย ใน
ฤดูนาหลาก

ดาเนินการ แก้ไขปัญหา
ดินชายฝั่งพังทลาย
จานวน 1 แห่ง

..........

ประชาชนที่อยู่ใกล้
ฝั่งแม่นาได้รับความ
ปลอดภัยมากกว่า
ร้อยละ 90
ประชาชนที่อยู่ใกล้
ฝั่งแม่นาได้รับความ
ปลอดภัยมากกว่า
ร้อยละ 90
ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ
70

ประชาชน ริมแม่นา
ป่าสักมีความปลอดภัย
ในฤดูนาหลาก

ส่วนโยธา

ประชาชน ริมแม่นา
ป่าสักมีความปลอดภัย
ในฤดูนาหลาก

ส่วนโยธา

ประชาชน ริมแม่นา
ป่าสักมีความปลอดภัย
ในฤดูนาหลาก

ส่วนโยธา

โครงการทาเขื่อนกันตลิ่งพังและไหล่ทางชารุด
บริเวณบึงสวนพริก หมู่ที่ 9หน้าบ้านหมออาทร ริมบึงสวนพริกรีสร์อท

ทาเขื่อนกันตลิ่งพัง
หมู่ที่ 9 บึงสวนพริก
คูรชูชีพ
ริมบึงสวนพริกรีสร์อท

ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ
70

ประชาชน ริมบึงสวน
พริก มีความปลอดภัย
ในการสัญจร

ส่วนโยธา

เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน
ประชาชนที่อยู่ริมบึงสวนพริก
ได้รับความเสียหาย

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง
หมู่ที่ 8 ตลอดชายแม่นา
ป่าสัก
ดาเนินการ แก้ไขปัญหา
ดินชายฝั่งทรุดทลาย

.............

จานวน 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
การปรับปรุงผังเมือง
การปรับปรุงผังเมือง เพือ่ รองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ ตั้งงบประมาณเพื่อวาง
และการวางผังชุมชน
ภูมิทศั น์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงผังเมือง
ผังเมือง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

งบ อบต.

งบ อบต.

2564
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จัดกิจกรรม อปท.สามารถวางและ สานักงานปลัด
การพัฒนา จัดทาผังเมืองรวมชุมชน
ผังเมือง 1 ครั้ง ในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดประชุมประชาคม และสนับสนุน เพือ่ รับทราบปัญหา
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ความต้องการของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมโครงการ
ประชาคมท้องถิ่น
ตามรูปแบบทีก่ าหนด

2 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการบริการของ เพื่อนาความคิดเห็นไปปรับปรุง ดาเนินการสารวจความ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก

และพัฒนาการทางานของ

พึงพอใจของประชาชน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม
ประชาคม
ไม่น้อยกว่า
๑ ครัง้ ต่อปี
20,000

20,000

20,000

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
สามารถตอบ
สนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

20,000 ร้อยละ 80 พนักงานใน องค์กร
ของความ

นาผลการประเมินที่ได้

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าต่อการทางานของ

พึงพอใจ

ไปพัฒนาปรับปรุงการ

สนุก

ประชาชน

ทางาน

อบต.ท่าเจ้าสนุก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

ที่

โครงการ
3 โครงการจัดกิจกรรม แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงออกซึ่งความ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดกิจกรรมแสดงออกซึ่ง

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จัดกิจกรรม ประชาชนได้มี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรม

จงรักภักดี และสานึกในพระ ความจงรักภักดี และสานึก

ได้มากกว่า

จุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมวันพ่อ วันแม่

มหากรุณาธิคณ
ุ

3 ครั้ง ต่อปี

กิจกรรมถวายอาลัยฯ ฯลฯ (6104)
4 โครงการจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง

ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

ส่วนร่วมในกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง จัดกิจกรรมบาเพ็ญ

30,000

30,000

30,000

30,000 จัดกิจกรรม ผู้นามวลชน และ

สมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้ปง ระโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ได้มากกว่า

ประชาชนทั่วไปมี

ประชาธิปไตย (6105)

ของประชาชนในพื้นที่

1 ครั้งต่อปี

ความสามัคคีกนั

โดยยึดมั่นหลักความโปร่งใส (6107)

รับผิดชอบหลัก

งานบริหาร
ทั่วไป

แด่สถาบันพระมหากษัตยิ ์

สมานฉันท์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบ

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

หน่วยงาน

เพื่อให้ส่งเริม/เสริมสร้างให้

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน ผู้นาชุมชน

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

และประชาชน

ร่วมกัน

บุคคลากรของ อบต. ท่าเจ้า

10,000

10,000

10,000

10,000 ไม่มกี าร

ไม่มผี ู้ถูกลงโทษ

บุคคลากรของ อบต.ท่าเจ้าสนุก สนุก ร่วมกิจกรรมการ

ร้องเรียน และ ทางวินยั

ปฏิบตั ริ าชการโดยยึดหลัก

ทักท้วงจาก

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ธรรมมาภิบาล มาตรฐานทาง ทุจริตคอรัปชั่น

หน่วยตรวจ

คุณธรรม จริยธรรมและการ

สอบ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

งานบริหาร
ทัว่ ไป

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

6 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้า1.ง เพื่อให้ อปท.มีสถานที่กลาง จัดให้มศี นู ย์รวมข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ( 6202)

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อ

ข่าวสารการซื้อการจ้าง

จัดจ้างของ อปท. โดย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

30,000

30,000 จานวน

1. อปท.มีสถานที่กลาง

งานบริหาร

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต. อบต.ที่ใช้

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล

ทั่วไป

บริการศูนย์ ข่าวสารการซื้อหรือการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ จ้าง

รู้ ของประชาชน

ไม่นอ้ ยกว่า

3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการ

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

30,000

2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนอบต.มีหน้าที่ประสาน
การดาเนินงาน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

2. ประชาชนมีความ

ร้อยละ ๘๐ ก้าวหน้าทางวิชาการ มี

ประกวดราคา ของ อปท.

องค์ความรู้

4.เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสใน

3.การเผยแพร่ข่าวสาร

การสมยอมกันในการเสนอราคา

การสอบราคาเป็นไปด้วย

5.เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน ของ

ความเรียบร้อยตรวจ

อปท.โปร่งใส เป็นระบบ

สอบได้

6. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

4. ผู้เสนอราคาไม่มกี าร

ของ อปท.ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สมยอกกันในการเสนอ

7. เพื่อให้มเี จ้าหน้าที่รักษาความ

ราคา

สงบเรียบร้อย

5.การปฏิบตั งิ านเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
มีระบบ ตรวจสอบได้
6. อปท.มีศกั ยภาพใน
การจัดซื้อจ้ดจ้าง

ที่

โครงการ
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ บุคลากรตามแผนอัตรา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

พนักงานจ้าง เฉพาะตาแหน่ง ตามสายงาน (6301) เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ กาลัง

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

200,000 ผลการประเมิน1.เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ
ประสิทธิภาพ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั งิ าน

และประสิทธิ 2.เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

2. เพื่อให้กาทางานเป็นไปอย่าง

ผล ในการ

หน้าที่ได้อย่างมี

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปฏิบตั งิ าน

ประสิทธิภาพ

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดี เช่น 1.เพื่อให้นาความรู้ ความสามารถคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
การสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ทอ้ งถิ่น (6302)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000

500,000

500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

500,000 ผลการประเมินการบริหารทาได้อย่าง งานบริหารบุคคล

มาปรับใช้กบั องค์กร

ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้มกี ารปรับเปลี่ยน

ประจา พนักงานจ้าง

และประสิทธิ

แนวคิด ในการทางานเน้นการ ผู้นาชุมชน

ผล ในการ

สร้าง กระบวนความคิดและการ

ปฏิบตั งิ าน

สานักปลัด

พัฒนาด้วยตนเอง
9 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสูตรด้านคุณธรรมและ 1. เพื่อให้บคุ ลากรใช้หลัก
จริยธรรมเช่น จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรมกับคุณธรรมจริยธรรม ในการ
บริการ (6303)

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

บริการประชาชนและปฏิบตั ิ พนักงานจ้าง
หน้าที่
2. เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
การให้บริการ จริยธรรมในการ
ของประชาชน ปฏิบตั หิ น้าที่

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการส่งเสริมให้สมาชิก อบต. ผู้นาชุมชน อสม.หรือเพื่อส่งเสริมให้ สมาชิก อบต. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้งาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

20,000 จานวนผู้เข้า สมาชิก อบต. ผู้นา

ผู้นาชุมชน อสม.หรือประชาชน คอมพิวเตอร์แก่ สมาชิก

รับการอบรม ขุมชน อสม.หรือ

คอมพิวเตอร์และการใช้อนิ เตอร์เนตเบื้องต้น (6305) ที่สนใจ ได้ใช้อนิ เตอร์เนตในการอบต. ผู้นาชุมชน อสม.

ประชาชนทั่วไป

แสวงหาความรู้

หรือประชาชนที่สนใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

สามารถใช้งานคอม
พิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้

11 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเพื่อส่งเสริมให้ผู้นาชุมชน
พนักงาน ฯลฯ ตาบลท่าเจ้าสนุก (6306)

จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้

ผู้นาชุมชน ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทางานได้ ผู้นาชุมชน

ผ่านการฝึก สมาชิก อบต. ผู้นา

อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

12 โครงการเผยแพร่ความรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ท่าเจ้าสนุก (6306)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้

10,000

10,000

10,000

10,000 ประชาชนเข้า ประชาชนมีความรู้

ประชาคมอาเซียนสู่ประชาชน ให้ประชาชนอย่างน้อย

ร่วมไม่นอ้ ยกว่าในเรื่องประชาคม

ตาบลท่าเจ้าสนุก

ร้อยละ 60

ปีละ 1 ครั้ง

ของเป้าหมาย

อาเซียน

งานบริหารบุคคล
สานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการพัฒนา และปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานดาเนินการพัฒนาปรับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

100,000 ผลการประ พนักงานสามารถ

ระบบคอมพิวเตอร์ ให้มอี ย่างเพียงพอกับผู้ปฏิบตั งิ าน สามารถทางานได้อย่างมี

ปรุง ระบบคอมพิวเตอร์

เมินประสิทธิ ทางานได้อย่างมี

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (6401)

เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใน

ภาพ และ

หน่วยงานให้เพียงพอและมี

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบริหาร
ทั่วไป

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
14 โครงการจัดหาอุปกรณ์ สาหรับอานวยความสะดวก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความ

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอ ประชาชนได้รับความ

สาหรับประชาชนในการติดต่อประสานงาน ที่ทาการ สะดวก และมีความพึงพอใจ พึงพอใจ ต่อการอานวย

ใจของ

สะดวก และมีความ

อบต. (6403)

ประชาชน

พึงพอใจ

ต่อการบริการของ อบต.

ความสะดวกของ

งานบริหาร
ทั่วไป

สานักงาน มากกว่า
ร้อยละ 80
15 โครงการจัดหาอุปกรณ์สานักงาน ให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เช่น ตู้ เครื่อง fax เครื่องถ่าย

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทางาน ประชาชนมีความ

100,000

100,000

100,000

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบ อบต.

งบ อบต.

งบ อบต.

กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
16 โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ สาหรับประชาชน เพื่อบริการประชาชน และ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

พึงพอใจ ต่อการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการก่อสร้างที่
หลังคาจอดรถ

100,000 ความพึงพอ ประชาชนได้รับความ
ใจของ

สะดวก และมีความ

งานบริหาร
ทั่วไป

ประชาชน 80 พึงพอใจ
๑๐๐๐๐๐

ความพึงพอ ประชาชนได้รับความ
ใจของ

สะดวก และพนักงาน

ประชาชน

มีขวัญกาลังใจ ในการ

ไม่นอ้ ยกว่า

ทางานเพื่มขึ้น

ร้อยละ ๘๐

งานบริหารทั่วไป
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกในการ เพื่อส่งเสริมให้หอ้ งประชุม
ใช้หอ้ งประชุม เช่น ทีวี โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (6407)

18 โครงการปรับปรุงสถานที่หอ้ งทางาน (6408)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ใช้บริการห้องประชุม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

100,000 ผู้ใช้งานห้อง ห้องประชุมจัดเป็น

มีความพร้อมต่อความต้องการ มีความพึงพอใจในการ

ประชุมมีความ ระเบียบเรียบร้อง

ของผู้มาเข้าร่วมประชุม

ใช้บริการห้องประชุม

พึงพอใจใน

สามารถใช้ประโยชน์

ไม่ต่ากว่าร้องละ 80

สถานที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับภาระประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าใช้บริการ เจ้าหน้าที่มคี วาม

หน้าที่การปฏิบตั งิ านของแต่ละ ราชการมีความพึงพอใจ

ใน อบต. มี

คล่องตัวในการทางาน

ส่วนราชการ

ในสถานที่ทาการของ

ความพึงพอใจ และทางานได้อย่าง

อบต. และเป็นระเบียบ

ในสถานที่

เรียบร้อย

ราชการ

มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานบริหารทั่วไป
สานักปลัด

งานบริหารทั่วไป
สานักปลัด

แบบ
ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่ อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจการคลัง
7.1แผนงาน บริหารงานคลัง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดทาแผนมาตรการ เพื่อหาแนวทางวิธีการใช้จ่าย ดาเนินการจัดทาแผนใช้จ่าย
50,000
50,000
50,000
50,000 จัดกิจกรรม อบต.ท่าเจ้าสนุก
กองคลัง
ประหยัดงบประมาณ งบประมาณอย่างประหยัด
งบประมาณอย่างประหยัด
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. จานวน 1 ครั้ง ใช้จ่ายงบประมาณ
และคุม้ ค่า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุม้ ค่า
2 โครงการภาษีสัญจร เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ดาเนินการโครงการภาษีสัญจร
6,000
6,000
6,000
6,000 มีผมู้ ารับบริการ อบต.ท่าเจ้าสนุก
กองคลัง
อบต.ท่าเจ้าสนุก
ให้ได้มากขึน้ กว่าเดิม
ปีละ 1 ครั้ง
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. เสียภาษี
มีรายได้
มากกว่าร้อยละ เพิ่มมากขึน้
90 ต่อครั้ง
3 การจัดทาแผน
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการ
6,000
6,000
6,000
6,000 มีรายได้จัดเก็บ อบต.ท่าเจ้าสนุก
กองคลัง
พัฒนาปรับปรุงการ ให้ได้มากขึน้ กว่าเดิม
จัดเก็บรายได้
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต. เองเพิ่มขึน้
มีรายได้
จัดเก็บรายได้
ร้อยละ 3
เพิ่มมากขึน้

4 ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครอง ให้ได้มากขึน้ กว่าเดิม
ส่วนท้องถิน่

พนักงานและเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึน้

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

100,000 มีรายได้
พนักงานและเจ้า
งบ อบต. จากการจัด หน้าที่มปี ระสิทธิ
เก็บภาษีเพิ่มขึน้ ภาพในการจัด
อัตราร้อยละ 2 เก็บภาษีเพิ่มมากขึน้

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๖

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้
ให้ประชาชน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โรคไข้หวัดนก
, โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมป้องกัน จาก
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมป้องกันจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ ปีละ 2 ครั้ง

2561
(บาท)
40,000
งบ อบต.

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ทคี่ าด
หน่วยงาน หน่วยงานที่
2564
ตัวชีว้ ัด
ว่าจะได้รับ
ทีร่ ับผิดชอบ ขอรับเงิน
(บาท)
(KPI)
อุดหนุน
40,000 ประชาชน มากกว่าร้อยละ90 ประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุก
งาน
งบ อบต. ของจานวนประชากรทัง้ ตาบล มีความปลอดภัยจาก
สาธารณสุข
มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ
(สานักปลัด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๖

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
30,000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบ อบต.
งบ อบต.

2564
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
30,000 ปัญหาเรื่องมลภาวะ ได้รับ
งบ อบต. การแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถช่วยบรรเทา
ปัญหามลภาวะให้
กับประชาชน

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

1 ดาเนินการแก้ปญ
ั หามลภาวะฝุ่นละอองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ และพืน้ ที่ใกล้เคียง

เพือ่ ลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึน้ ดาเนินการ แก้ปญ
ั หา
กับประชาชน อยูใ่ นปัจจุบนั
ตามข้อร้องเรียน เรื่อง
ปัญหามลภาวะ ทาให้
ลดลง

2 โครงการ รักษ์น้าป่าสัก โดยการจัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของแหล่งน้าป่าสัก ข่วยกันดูแลรักษา
ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง
ตลอดจนดูแลชายฝั่งให้สะอาด ปรับปรุงพืน้ ที่
ไม่ให้ถกู กัดเซาะมากขึน้ กว่าเดิม

เพือ่ ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์
และเห็นความสาคัญของแหล่ง
น้าป่าสัก

ดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการรักษ์น้าป่าสัก

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000 จัดกิจกรรมโครงการรักษ์
งบ อบต. น้าป่าสัก อย่างน้อย ปีละ
1 ครั้ง

ประชาชน ตะหนัก
ถึงความสาคัญของ
แม่น้าป่าสัก ไม่ทิ้ง
ขยะลงในแม่น้า

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

3 โครงการจัดกิจกรรม เพือ่ ให้ประชาชนได้ตะหนัก
ถีงภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของโลก

เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึง
เหตุการณ์สภาวะโลกร้อน และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้
ตัวของทุกคน ซึ่งทุกคนสามารถ
แก้ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม และ
ภาวะโลกร้อนได้

จัดกิจกรรมโครงการ
เพือ่ ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหา
โลกร้อน

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000
งบ อบต.

30,000 มีกจิ กรรมลดโลกร้อน
งบ อบต. ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชน ให้ความ
สาคัญ กับปัญหา
โลกร้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญที่ทุกคน
ต้องช่วยกันแก้ไข

งาน
สาธารณสุข
(สานักปลัด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ.๐๖

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ตาบลท่าเจ้าสนุก
เป็นเมืองน่าอยู่

เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชนตาบล
ท่าเจ้าสนุกให้เป็นเมืองน่าอยู่

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ตาบลท่าเจ้าสนุก
เป็นเมืองน่าอยู่ อย่าง
น้อยปีละ 1กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหมู่บา้ น
ภายในตาบลท่าเจ้าสนุก

เพือ่ ส่งเสริมให้พนื้ ที่ ตาบล
ท่าเจ้าสนุก สวยงามร่มรื่น
น่าอยู่

จัดกิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบบริเวณ
ตาบลท่าเจ้าสนุก
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

2561
(บาท)
10,000
งบ อบต.

30000
งบ อบต.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
งบ อบต.

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

2564
ตัวชี้วดั
(บาท)
(KPI)
10,000 ประชาชน มีความพึงพอใจ ประชาชน ตาบล
งบ อบต. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ท่าเจ้าสนุกอยูใ่ น
ชุมชนอย่างมีความสุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
(สานักปลัด)
และ
กองช่าง

กิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์ พืน้ ที่ตาบลท่าเจ้าสนุก งานสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
มีสภาพสวยงามน่ามอง (สานักปลัด)
และ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 8 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาด
ตัวชี้วดั
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนตาบลท่าเจ้าสนุกมีคุณภาพ
เพือ่ จัดกิจกรรมในการส่งเสริม
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนตาบล
ชีวติ ที่ดี อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา
ให้ประชาชนมีชีวติ ที่ดี อยูใ่ น
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนที่เข้าร่วม
ท่าเจ้าสนุกอยูใ่ นสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง
สังคมได้อย่างมีความสุข
ที่ดี จานวน 1 กิจกรรม
โครงการได้รับความพึงพอใจ
ได้อย่างมีความสุข

ผ.๐๖

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน

สานักปลัด
และ
กองช่าง

ผ.๐๘

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาสีป่ ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รักษาความสงบ

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์จราจร เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้
ถนนสัญจรไปมา

2

แผนงานการศึกษา

การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ดาเนินการติดตั้งกระจกโค้งหรืออุปกรณ์

พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

15,000

15,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)
15,000

ต่างๆบริเวณจุดเสี่ยง

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ความปลอดภัยให้เด็กนักรียนในศูนย์ ดาเนินการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พฒ
ั นา
สิ่งก่อสร้าง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

รับผิดชอบหลัก
งานป้องกัน
สานักปลัด

300,000

300,000

300,000

300,000 งานการศึกษา

เด็กเล็ก วัดจงกลณี

สานักปลัด
และส่วนโยธา

3

แผนงานการศึกษา

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ พัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพ
สิ่งก่อสร้าง

4

แผนงานการศึกษา

การศึกษา

ศพด.วัดสฎางค์

5

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแมลง ตั้งงบประมาณดาเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

การศึกษา

ตั้งงบประมาณดาเนินการก่อสร้าง

200,000

อาคารเสียหาย

200,000

200,000

สานักปลัด
ส่วนโยธา

60,000

มีพษิ ต่างๆ

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ ป้องกันดินสไลด์ลงมาจากด้านบนทาให้ ตั้งงบประมารดาเนินการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

200,000

อนามัย
60,000

สานักปลัด
ส่วนโยธา

400,000

สานักปลัด
ส่วนโยธา

ที่

แผนงาน

6

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หมวด
ศาสนาวัฒธรรม
และนันทนาการ

7

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ศาสนาวัฒธรรม
และนันทนาการ

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อเครื่องออกลาลัง
สิ่งก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

วัตถุประสงค์

ติดตั้งเครื่องออกกาลังกลางแจ้ง จานวน

95,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
95,000

95,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)
95,000

กายกลางแจ้งสาหรับยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 1 แห่ง ติดตั้เง ณ บริเวณศาลา SML

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานทีส่ าหรับออก ดาเนินการก่อสร้างลานกีฬาเพือ่ สุขภาพ
สิ่งก่อสร้าง

2561
(บาท)

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
ส่วนโยธา

98,000

98,000

98,000

98,000

กาลังกายหรือจัดการ แข่งขันกีฬาใน

สานักปลัด
ส่วนโยธา

ชุมชน
8

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ศาสนาวัฒธรรม
และนันทนาการ

9

แผนงานการเกษตร

การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ให้ประชาชนเดินทางไปเคารพ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ แก้ปัญหา คลองระบายน้าตื้นเขิน
สิ่งก่อสร้าง

10

แผนงานการเกษตร

การเกษตร

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ใช้ในการเกษตรครัวเรือน

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ิน

50,000

ดาเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม เพือ่ ป้องกัน 1,000,000

เพือ่ ระบายน้าทีท่ ่วมขังบริเวณหน้า

ติดตั้งระบบท่อน้าดิบ เพือ่ การเกษตร

ดาเนินการ ปรับปรุง

50,000

50,000

สานักปลัด

งานการเกษตร
และกองช่าง
งานการเกษตร

หมูท่ ี่ 4

และสิ่งก่อสร้าง วัดตาหนักพระเจ้าทรงธรรม

50,000

ส่วนโยธา

ขยะและวัชพืชทีไ่ หลมากับน้า

สิ่งก่อสร้าง
11

ก่อสร้างถนนทางเดินเพือ่ ไปเคารพสักการะ

สักการะศาลเจ้าพ่อ กอกา ได้โดยสะดวก ศาลเจ้าพ่อกอกา ได้โดยสะดวก

และกองช่าง
1,000,000

ส่วนโยธา

1,700,000

ส่วนโยธา

ภูมิทัศน์ ขนาดพืน้ ที่ 65
ตร.วา พร้อมวางท่อ คสล.
Ø 1 ม.

12

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ แก้ปัญหาน้าท่วมขัง
สิ่งก่อสร้าง

วางท่อระบายน้าทิง้ ขนาด
Ø 1 เมตร จากบ้าน นางสมจิตถึง
บ้านนางทองพูล

ที่

แผนงาน

13

แผนงานการเคหะชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

โครงสร้างพืน้ ฐาน ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ แก้ปัญหาน้าท่วมขังในหมูบ่ ้าน
สิ่งก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ขุดรางระบายน้าเทคอนกรีตเสริม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

200,000

ส่วนโยธา

350,000

ส่วนโยธา

85,000

ส่วนโยธา

30,000,000

ส่วนโยธา

3,000,000

ส่วนโยธา

..............

ส่วนโยธา

เหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.
ขนาด และระดับเท่าของเดิม
ทาต่อจากเดิม ยาว 97 ม.

14

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร
สิ่งก่อสร้าง

สร้างถนนคสล.ข้างร้านนายมนตรี
ตัดถนนหลักในหมูบ่ ้าน ถึงบ้านนาย
นิรันต์ ขนาด กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.
พร้อมรางระบายน้า คสล.

15

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ประชาชนโรงเรือนปีมน้าดิบ
สิ่งก่อสร้าง

ใช้ได้โดยสะดวก

สร้างโรงเรือนปัม๊ น้าดิบพร้อมปรับภูมิทัศน์
โดยการเทแท่นปูนของโรงเรือนสายไฟ
เสาไฟและหม้อ 15 แอมป์ กว้าง 2 เมตร
เสา 4 ต้น

16

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและ เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร
สิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ บ้านสามเรือน โดยการลาดยาง
ปรับผิวชั้นถนนทางใหม่และ
ถนนคอนกรีต หนาเฉลี่ย
0.20 ม.

17

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน

วัสดุทดี่ ิน

เพือ่ ความสะดวกในการสัญจร

และสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนคสล.เส้นคลอง
น้อย กว้าง 4.00 ม. ยาว
550.00ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

18

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ิน

เพือ่ พัฒนาคุณภาพน้าประปา
ให้ได้มาตรฐาน

ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพน้าประปา

ที่

แผนงาน

หมวด

19

แผนงานการเคหะชุมชน

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง เพือ่ ซ่อมแซมถนนและท่อเมนท์
ประปาในเขตรับผิดชอบ

20

แผนงานบริหารทัว่ ไป

แผนงานบริหารทัว่ ไป

จัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกไฟฟ้าพร้อม

มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

..............

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก
ส่วนโยธา

100,000

100,000

100,000

100,000 งานบริหารทัว่ ไป

100,000

100,000

100,000

100,000 งานบริหารทัว่ ไป

งานของเจ้าหน้าที่

การเมืองการบริหาร ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพือ่ ส่งเสริมให้หอ้ งประชุมมีความพร้อม ผู้ใช้บริการห้องประชุมมีความพึงพอใจใน
เผยแพร่

2561
(บาท)

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

การเมืองการบริหาร ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานทางานได้อย่าง ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติ
เผยแพร่

21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ต่อความต้องการของผู้มาเข้าร่วมประชุม การใช้บริการห้องประชุม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)
38,753,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,018,000

958,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)
958,000

รับผิดชอบหลัก

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมิ น ยุ ทธศาสตร์ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจัดทาแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิ นแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมิ นผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมิ น ยุ ทธศาสตร์ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจัดทาแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุ มภาพัน ธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ส ามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุกควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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