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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 





 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรอื จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
************************** 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   
 1. ด้านกายภาพ  
 

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
ที่ตั้งต าบลท่าเจ้าสนุก อยู่ติดเขตเทศบาลต าบลท่าเรือ (ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือเดิม) ไปทางตอนใต้

ปัจจุบันที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลท่าเจ้าสนุก เนื้อที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
5,125 ไร่  

       ทิศเหนือ  ติดกับต าบลท่าเรือ ,ต าบลบ้านร่อม 
  ทิศใต้  ติดกับต าบลศาลาลอย,ต าบลหนองขนาก 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลจ าปา 
  ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลศาลาลอย 
 
 จ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่ 

       หมู่ที่  1 บ้านต าหนัก  
 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.  พ้ืนที่ราบลุ่มมาก  อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ที่  1,3,5,7 และ 9 
 2.  พ้ืนที่ราบลุ่ม   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบล  อยู่ในพ้ืนที่ของ หมู่ที่  
 2,4,6 และ 8 
  
 

 1.3 ลักษณะของดิน 
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน  ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน 
ลักษณะของดิน  ในต าบลท่าเจ้าสนุก เป็นดินเหนียว  โดยมีชุดดิน   3  ชุด  คือ 
1.  ดินชุดท่าเรือ   เป็นดินส่วนใหญ่ของต าบลท่าเจ้าสนุก  มีความลึกของดินมาก  ความลาดชัน 0.1  

%  มีค่าความเป็นด่างในดินบนและดินล่าง  6.7 การระบายน้ าไม่ดี  น้ าซึมผ่านได้ช้า อินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า การชะ
ล้างช้า   เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวแต่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่  เนื่องจากการระบายน้ าไม่ดี ดินมีสีเทาปน
น้ าตาลหรือเทาเข้มปนน้ าตาล  มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลืองเข้มปนน้ าตาล 

2.  ดินชุดท่าเรือ ระดับน้ าต่ า  ดินเหนียวตลอดทั้งชั้น  ความลึกของดินลึกมาก  อยู่ในหมู่ที่  1  3 5  
7 และ 9  ของต าบลท่าเจ้าสนุก ดินมีความลาดชัน 0.1 %  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างชั้นบนดิน  5.6  ชั้นล่างของดิน  
6.7  การระบายน้ าไม่ดี  อินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่ า  การชะล้างและการซึมผ่านของน้ าช้ามาก  ดินมีสีเทาปน
น้ าตาล หรือสีเทาเข้มปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลือง 

3.  ดินชุดท่าเรือมีจุดประสีแดง  เป็นดินเหนียวตลอดทั้งชั้น  มีอยู่ในหมู่ที่  3  5   7  และ 9  ของ
ดินต าบลท่าเจ้าสนุก  เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า  การระบายน้ าไม่ดี  ดินมีสีเทาปนน้ าตาลหรือเทาเข้มปนน้ าตาล มีจุด
ประสีเหลืองแดง  เหลืองน้ าตาลและน้ าตาล  ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ แต่เหมาะสมดีส าหรับการปลูกข้าว  ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างดินบน  5.6  ดินล่าง  5.5 – 5.6  มีความลาดขัน  0.1  % 

 
 

 1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

-   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -   ล าน้ า , ล าห้วย  -      แห่ง 
  -   บึง , หนอง (บึงสวนพริก) 1      แห่ง 
  -   แม่น้ า( แม่น้ าป่าสัก)  1      แห่ง 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -   ฝาย  -      แห่ง 
  -   บ่อน้ าตื้น  -      แห่ง 
  -   บ่อบาดาล  -      แห่ง 
  -   อ่ืน  ๆ  (คลองส่งน้ า)  3      แห่ง 
     1 คลอง  24 R  
     2 คลอง  25 R 
     3 คลองปั๊มปิ้ง 

 



 

 
 
 

2. ด้านการเมือง  การบริหาร 
 -   การเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีเขตการปกครองจ านวน  9  หมู่บ้าน  

สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หมู่ละ  2  คน  และมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงโดยมีผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
และมีคณะผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 
นายวันชัย    หิรัญอนันต์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 27 พฤศจิกายน  

2556 
นายวินัย      แก้วโรจน ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 27 พฤศจิกายน  

2556 
นางบุญสม    หอมหวล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  1  ธันวาคม      

2558 
 
 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ได้รับเลือกตั้งวันที่ 
นายจิรวัฒน์     พิมพ์สุวรรณ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 20 ตุลาคม  2556 
นายคมสัน       เทียนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 20 ตุลาคม  2556 
นางอัจฉรา      ยิ้มนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 20 ตุลาคม  2556 
นางอรพิน       ร่วมเผ่าไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 20 ตุลาคม  2556 
นายมนัสชัย     คุตชนม์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 20 ตุลาคม  2556 
นางอิงอร        สุขสถาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 20 ตุลาคม  2556 
นายวรเทพ      ฤทธินาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 20 ตุลาคม  2556 
นายอ านวย     ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 20 ตุลาคม  2556 
นายอุดม        สุขรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 20 ตุลาคม  2556 
นางสาวเสาวลักษณ์   โพธิ์รุกข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 20 ตุลาคม  2556 
นางสาวอัมพร   พ่ึงนุสนธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 20 ตุลาคม  2556 
นางนพวรรณ์   พรหมนิมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 20 ตุลาคม  2556 
นายสุชาติ       เชียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 20 ตุลาคม  2556 
นางสุดา        บุญส่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 20 ตุลาคม  2556 
ร.ท.ช านาญ     ระษารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 20 ตุลาคม  2556 
นางดาหวัน      ลายภูษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 20 ตุลาคม  2556 
นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 20 ตุลาคม  2556 
นายสมศักดิ์     ตระกรุดแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 20 ตุลาคม  2556 
นางนิตยา       ศรีกล่ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 20 ตุลาคม  2556 



 
 
 
 

 -   การบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง   3 ปี  (2558-2560 ดังนี้ 
         จ านวนบุคลากรทั้งหมด     51       อัตรา   
  -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
   (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารงานท้องถิ่นกลาง จ านวน   1 อัตรา 

-  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารงานท้องถิ่นต้น  จ านวน    1 อัตรา    

      ส านักปลัด  มีบุคลากรทั้งสิ้น     31    อัตรา 
     พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า  จ านวน ทั้งสิ้น   9   อัตรา   
(ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ) 

-  หัวหน้าส านักปลัด   
  (นักบริหารงานทั่วไป)อ านวยการท้องถิ่นต้น  จ านวน 1 อัตรา 
-  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก/ชก,  จ านวน 1 อัตรา 
-  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
-  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
-   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  จ านวน 1 อัตรา 
-  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ   จ านวน 1 อัตรา 
-  คร ู   จ านวน 1 อัตรา 
-  ลูกจ้างประจ าเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
-  ลูกจ้างประจ าภารโรง  จ านวน 1 อัตรา 
   พนักงานจ้าง จ านวน   ทั้งสิ้น   14  อัตรา   
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา 
-  พนักงานคุมเครื่องสูบน้ า  จ านวน 2 อัตรา 
-  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 2 อัตรา 
-  คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 4 อัตรา 
-  ผู้ดูแลเด็ก ฯ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 อัตรา 
-   คนสวน  (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 อัตรา 
-  คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 2 อัตรา 
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างเหมา   จ านวน   8   อัตรา   
 

     กองคลัง   มีบุคลากรทั้งสิ้น       6    อัตรา   
   พนักงานส่วนต าบล   จ านวนทั้งสิ้น    5   อัตรา  ( ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ) 
-  ผู้อ านวยการกองคลัง  
   (นักบริหารงานการคลัง)อ านวยการท้องถิ่นต้น  จ านวน 1 อัตรา 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก  จ านวน 1 อัตรา 
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จ านวน 1 อัตรา 



 

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน   จ านวน 1 อัตรา 
-  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง   จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้าง  จ านวนทั้งสิ้น   1   อัตรา   
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 

    กองช่าง   มีบุคลากรทั้งสิ้น   12   อัตรา 
  พนักงานส่วนต าบล  จ านวนทั้งสิ้น       4    อัตรา   (ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี ) 
-  ผู้อ านวยการกองช่าง  
   (นักบริหารงานช่าง)อ านวยการท้องถิ่นต้น   จ านวน 1 อัตรา 
-  นายช่างโยธาช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
-  นายช่างโยธา  ปง/ชง  จ านวน 1 อัตรา 
-  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   จ านวน 1 อัตรา 
   พนักงานจ้าง  จ านวนทั้งสิ้น    5   อัตรา   
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (พนักงานจ้างภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 
-  พนักงานผลิตน้ าประปา (พนักงานจ้างภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 
-  พนักงานผลิตน้ าประปา  (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 1 อัตรา 
-  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จ านวน 2 อัตรา 
  พนักงานจ้างเหมา   จ านวน   3   อัตรา   
   

   (  ข้อมูลจากงานบุคลากร อบต.ท่าเจ้าสนุก ) ณ วันที่  30  พฤษภาคม  2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. จ านวนประชากร 
     

 

หมู่ที่ 

ปี 2558  ปี  2559 

จ านวนประชากร (คน) จ านวน
ครัวเรือน  

(หลัง) 

 จ านวนประชากร (คน) จ านวน
ครัวเรือน  

(หลัง) 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 
  

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

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 จากส านักทะเบียนอ าเภอท่าเรือ) 

ประชากร ลดลงจากเดิม   56  คน   คิดเป็น    1.43  %     ความหนาแน่นเฉลี่ย  476.46   คน / ตารางกิโลเมตร
จ านวนครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากเดิม  20  หลังคาเรือน  คิดเป็น  1.39   %  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา 
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

 
 

โรงเรียน 

 
 

สังกัด 

จ านวนครู 
 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนนักเรียน (คน) 
 

รวม 
 

(คน) อนุบาล 
(คน) 

ประถม 
(คน) 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
วัดจงกลณี สพท.อย.

เขต 1 
2 2 8 8 16 15 47 46 63 61 

วัดสฎางค์ สพท.อย.
เขต 1 

4 4 8 8 20 22 45 54 65 76 

        รวมนักเรียน 128  
ข้อมูลโรงเรียน ปี 2558  ณ  วันที่   16  มิถุนายน  2558 
ข้อมูลโรงเรียน ปี 2559  ณ  วันที่   30  พฤษภาคม  2559 
จ านวนเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึน จากปีท่ีผ่านมา   9 คน  คิดเป็น  7.03   % 
          มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   2   แห่ง 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 

สังกัด 

จ านวนครู 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

รวม 
จ านวนเด็ก 

(คน) 
 

2558 2559 2558  2559 2558 2559 
ศพด.วัดสฎางค์ อบต.ท่าเจ้า

สนุก 
1 1 1 1 30 21 

ศพด.วัด
จงกลณี 

อบต.ท่าเจ้า
สนุก 

1 1 1 1 17 25 

    รวม  2 ศูนย์ 47 46 
 
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี  2558  ณ  วันที่   16 มิถุนายน  2558 
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี  2559  ณ  วันที่   30 พฤษภาคม  2559 
จ านวนนักเรียนลดลง จากปีที่ผ่านมา 1 คน คิดเป็น   97.87 %  
 ข้อมูลจากงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  83.29 = 3,963/8.2 

 
 



 

 
 
 
4.2  ด้านการสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีสถานบริการสาธารณสุขในเขตต าบลท่าเจ้าสนุก จ านวน     1  
แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก  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 
( ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก วันที่ 25 เมษายน 2559 ) 

 

 



 

รายละเอียดสถานะสุขภาพประชาชนต าบลท่าเจ้าสนุก    (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก) 

จ านวน (คน) เบาหวา
น/ความ
ดันโลหติ
สูง 

 
หมู่ที ่

 
อสม. 

 
หญิง

ตั้งครรภ ์

หญิง
หลัง

คลอด 

 
ความดันโลหิตสูง 

 
เบาหวาน 

 
จิตเวช 

 
มะเร็ง 

 
หลอดเลือด

สมอง 

ผู้สูงอาย ุ
ประเภท 3 

 

 
พิการ 

2558 2558 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2558 
1 8 2 2 54 34 23 10 1 - - 1 2 2 2 2 18 17 15 
2 6 1 1 24 30 12 6 - - - 1 - - 1 - 10 8 12 
3 5 4 6 38 21 12 2 3 3 - 1 - - - 1 16 16 16 
4 5 - - 20 11 5 3 1 1 - 1 1 1 - 1 12 12 10 
5 4 1 2 21 21 2 3 4 3 - - 2 1 - 3 14 14 8 
6 7 1 1 51 35 8 4 - - - - - - - - 9 11 6 
7 5 1 1 23 15 8 4 2 2 1 1 1 1 - 2 12 12 16 
8 5 - 1 10 6 1 2 - - - - - 1 - - 6 6 5 
9 4 1 1 9 13 1 1 - - - - - - - - 4 4 7 

รวม 49 11 15 250 186 72 37 10 9 1 5 6 6 3 9 101 100 95 
หมายเหตุ ข้อมูลปี 2557  ณ วันที่  17  มิถุนายน  2557   :  ข้อมูลปี 2559  ณ วนัที่  25  เมษายน  2559  

o ผู้สูงอายุประเภท 3 คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
o จ านวนผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ  (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน อบต.ท่าเจ้าสนุก) 

เปรียบเทียบ สถานการณ์ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงลดลง 2 คน คิดเป็น 0.79 % : โรคเบาหวาน ลดลง  3  คน คดิเป็น  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 
 

รายช่ือประธานอสม. ประจ าต าบลท่าเจ้าสนุก 

หมู่ที่ จ านวน อสม. 

(คน) 

ต าแหน่งประธาน หมายเหตุ 

1 8 นายสมนึก นิลวิจิตร ประธานหมู่ที่ 1 

2 6 นายส าเริง 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  ประธานต าบล 

 

**** ข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก วันที่  25  เมษายน  2558 

 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในเขตพ้ืนที่มีต ารวจชุมชน อยู่ในพ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลท่าเจ้าสนุก (ข้างที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ) และหมู่ที่  6 (บริเวณถนนสายท่าเรือ-วังแดง หน้าวัดทางเข้าวัดสฎางค์) คอยรักษาความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา และมีสถานีต ารวจภูธรท่าเรือ อยู่ในพื้นที่ต าบลท่าเจ้าสนุก ซึ่งแต่ละหมู่มี
จ านวนสมาชิก อปพร.ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือประธาน อปพร. ต าบลท่าเจ้าสนุก 

หมู่ที่ จ านวน อปพร. 

(คน) 

ต าแหน่งประธาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 10 นางปนัดดา จ าเนียรผล 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 นายร าพา   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 ประธานต าบล 

 

ข้อมูลจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าเจ้าสนุก 

มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (F.R.) ด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการจัดสรรอุปกรณ์ล าเลียงขนย้ายผู้ป่วย
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสามารถเรียกใช้บริการจากเบอร์ศูนย์สั่งการ 1669  ซ่ึงต าบลท่าเจ้าสนุกประกอบด้วย            
จ านวนสมาชิก   12  คน  ซึ่งมี นายมานัส  ประเสริฐทรัพย์  ด ารงต าแหน่งประธานศูนย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ข้อมูลถนนภายในต าบลท่าเจ้าสนุก  (ข้อมูลจากส่วนโยธา อบต.ท่าเจ้าสนุก)  ณ วันที่  25 มีนาคม  2559 
  
หมู่ที่   1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จ านวน 5 สาย  
หมู่ที่   2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 3 สาย  
  ถนนลาดยาง     จ านวน 1 สาย 
หมู่ที่  3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 3 สาย  
  ถนนลาดยาง     จ านวน 2 สาย 
หมู่ที่  4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 2 สาย 
  ถนนลาดยาง     จ านวน 1 สาย 
หมู่ที่  5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 7 สาย 
หมู่ที่  6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 10 สาย 
หมู่ที่  7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 3 สาย 
  ถนนลาดยาง     จ านวน 1 สาย 
หมู่ที่   8 ถนนลาดยาง     จ านวน 1 สาย 
หมู่ที่   9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 3 สาย 
 
ซึ่งมีรายละเอียดทะเบียนถนน ดังนี้  
 

ล าดับที่ สร้างเม่ือปี พ.ศ. ประเภทถนน/ ขนาด หมู่ที่ 
1 2539 ถนนคอนกรีตข้างร้านกินลูกเดียว  (ผ่านบ้านนายสวาท ถิ่นวังแดง) กว้าง 

3.00 เมตร ยาว  900  เมตร 
9 

2 2540 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าหน้าวัด / รอบวัดสฏางค์)  (ผ่านบ้านนายชาญ  
ศรีสวัสดิ์) กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  750  เมตร 

6 

3 2541 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าวัดสฎางค์) กว้าง  3.00 เมตร ยาว  350 เมตร 4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ล าดับที่ สร้างเม่ือปี พ.ศ. ประเภทถนน/ ขนาด หมู่ที่ 
4 2542 ถนนคอนกรีต (หลัง อบต.เก่า) กว้าง  4.00  เมตร ยาว 176 เมตร 5 

 
5 2543 ถนนคอนกรีต(ทางเข้าลานตากข้าว) กว้าง  3.00 เมตร ยาว  180 

เมตร 
2 
 

6 2543 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายบุญส่ง  อยู่แตง ) กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 160  เมตร 

6 

7 2543 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านพักคนงาน ของ สจ.โสภา ฯ) กว้าง 3.00 
เมตร ยาว  180 เมตร 

6 

8 
 

2543 ถนนคอนกรีต ( บริเวณป้ายสุดเขต อบต.) กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 160 
เมตร 

9 

9 2544 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายอุดม  ลัดดาพวง) กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  30  เมตร 

1 

10 2544 ถนนคอนกรีต (ทางเข้า สปอ.ท่าเรือ)  กว้าง 3.00 เมตร ยาว  185 
เมตร 
 

5 

11 2544 ถนนลาดยาง (ทางเข้าวัดมะขามโพลง )กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร 
 

7 

12 2545 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าวัดต าหนัก) กว้าง  3.00 เมตร ยาว 300  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

1 

13 2545 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายจ ารัส ฯ) กว้าง 3.00 เมตร                        
ยาว  160  เมตร 

1 

14 2545 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านเจริญศิริ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 
เมตร 

5 
 

15 2545 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านสมนึกถึงบ้านสมคิด) กว้าง 4.00  เมตร            
ยาว  450  เมตร 

7 

16 2546 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ่อต าหนัก) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร 
  

1 

17 2546 ถนนคอนกรีต (ทางเข้ากรมอุตุฯ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร 
 

5 

18 2548 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายสนธยา ฯ)  กว้าง 3.00 เมตร ยาว                 
160  เมตร 

2 
 

19 2549 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าซอยสุดใจ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร 3 
 

20 2549 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าน้ าดื่มหยอดเหรียญ ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
180 เมตร 

4 



 

ล าดับที่ สร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 

ประเภทถนน/ ขนาด หมู่ที่ 

21 2549 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านลุงชอบ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร 
 

6 

22 2549 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าลานออกก าลังกาย) กว้าง 3.00 เมตร ยาว               
20  เมตร 

6 

23 2549 ถนนคอนกรีต (ทางแยกเข้าบ้านนายไชโยฯ) กว้าง  3.00 เมตร ยาว 35 
เมตร 

7 

24 2550 ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ทางเข้าบ้านพักเกษตร) กว้าง 3.00 เมตร ยาว  
240 เมตร 

2 

25 2550 ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ชาติ ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร 3 
26 2550 ถนนลาดยาง (ทางเข้าซอยมารวย) กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 240 เมตร 3 

 
27 2550 ถนนคอนกรีต (ข้างป้อมต ารวจ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175  เมตร 5 

 
28 2550 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านนายสมชายฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว  85  เมตร 5 
29 2550 ถนนคอนกรีต (ตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 

เมตร 
6 

30 2550 ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านนายส ารวยฯ) กว้าง  3.00 เมตร ยาว 230 เมตร 8 
31 2551 ถนนลาดยาง (ทางเข้าบ้านนายสนาม ฯ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร 4 
32  2551 ถนนคอนกรีตรอบบึงสวนพริก กว้าง  4.00 เมตร ยาว  1,450 เมตร 7 
33 - ถนนคอนกรีตทางเข้านายประจวบ ดอกไม้ กว้าง 3.00 เมตรยาว 145 

เมตร 
1 

34 2555 ถนนคอนกรีต บ้านนายเชื้อฯ กว้าง 4.00 เมตร ยาว  95 เมตร 6 
35 2557 ถนนคอนกรีต ซอยบ้านลุงเบิ้ม กว้าง 4-6.00 เมตร  ยาว 76 เมตร 3 
36 2557 ถนนคอนกรีต กลุ่มบ้านนายนพคุณ  กว้าง  2.00 เมตร  ยาว 27 เมตร 6 
37 2558 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบ้านเลขท่ี 8/3,8/8 หลังวัดสฏางค์) กว้าง 2.50 

เมตร ยาว 27 เมตร 
6 

38 2558 ถนนคอนกรีต (ทางเข้ากรมอุตุฯ) จุดที่ 1  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9 
 จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 213 เมตร 

5 

39 2558 ถนนคอนกรีต ทางไปดอนพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร 2 
40 2558 ถนนคอนกรีต (ทางเข้าบึงสาวนพริก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.75 เมตร 9 

 
 
 
 
 



 

 
ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง 
- ทางหลวงหมายเลข  3467  สายท่าเรือ – บ้านร่อม ระยะทาง  0.318  กม. 

การคมนาคมของต าบลท่าเจ้าสนุกสามารถติดต่อกับอ าเภอและต าบลต่าง ๆ  มี  5  สาย  ด้วยกัน  
สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง    คือ 

- สายท่าเจ้าสนุก – จ าปา-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 

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(อ าเภอ
ท่าเรือ)  และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน 

5.3  การประปา 
ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการโดย

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  มีทั้งหมด  2   จุด   คือ  
 

ล าดับ
ที ่

บริเวณที่ตั้งประปา หมู่ที่ รับโอนจาก ปริมาณการผลิต 
( ลบ.ม. / วัน) 

แหล่งน้ าดิบ พื้นที่ที่ให้บริการ 

1 
2 
 

ริมทางรถไฟ 
วัดสฏางค์ 
 

1 
6 
 

กรมอนามัย 
กรมอนามัย 
 

 - 
  - 
 

แม่น้ าป่าสัก 
แม่น้ าป่าสัก 

 

หมู่ที่ 1,3,5,7,9 
หมู่ที่  2,4,6 

 
 5.4  การสื่อสาร 

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 
(อ าเภอท่าเรือ)  และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อ าเภอท่าเรือ)   ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในพ้ืนที่ต าบลท่า
เจ้าสนุกแต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอ าเภอท่าเรือได้ และมีอินเตอร์เน็ตต าบลส าหรับบริการประชาชนต าบล ท่า
เจ้าสนุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  4,276  ไร่ (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล)  คิดเป็น  83.43 %  ของพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก  5,125 ไร่    

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย     82,301.-   บาท / คน / ปี    (ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน ปี 2559 ) 
 

ข้อมูลการใช้พื้นที่ในการท านา และปลูกไม้ยืนต้น (จากงานจัดเก็บพื้นที่ภาษี 
บ ารุงท้องท่ี 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 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
-   สถาบันการเงิน  -  แห่ง 
-   ปั้มน้ ามัน (ปั๊มหัวจ่าย) 3  แห่ง 
-   ปั้มน้ ามัน (ปั๊มหลอด) 5  แห่ง 
-   โรงงานอุตสาหกรรม 2  แห่ง 
-  ห้องเช่า  22 แห่ง 
-   ร้านค้า  อ่ืน  ๆ  84 แห่ง 
(ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ อบต.ท่าเจ้าสนุก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559)   

กลุ่มผู้ผลิตที่จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ต าบลท่าเจ้าสนุก (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนต าบล
ท่าเจ้าสนุก 

1.  กลุ่มแม่บ้าน อัษฏางค์ หมู่ที่ 6  ผลิตภัณฑ์   ไข่เค็ม /น้ าพริก/  ผ้าเอนกประสงค์   
2.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมดาว  หมู่ที่  6 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  Star Rice  Coffee/Star Rice 

Jock/แป้งข้าวกล้องงอก/Star Flower Tea/ แชมพูมะรุมทั้ง 5/สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง/โลชั่น น้ านมข้าวผสมว่านหาง
จระเข้ 

3.  นางสมลักษณ์  ชมชื่น  หมู่ที่ 1  ผลิตภัณฑ์  อิฐบล็อกประสาน      
4.  นายกิติศักดิ์   งางาม  หมู่ที่  1  ผลิตภัณฑ์  กุ้งทอง/กุ้งหยก/ปูจ๋า/ขนมจีบสาหร่าย/ ขนม

จีบหยก/ขนมจีบทอง/ห้อยจ๊อ 



 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

บ้านต าหนัก  
       บางท่านก็เรียกว่าบ้านท่าต าหนัก หมู่ 1 ต าบลท่าเจ้าสนุก เป็นสถานที่ตั้งต าหนักพลับพลาที่ประทับพักแรมของ
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์องค์ท่ี 21 แห่งกรุงศรีอยุธยา  ทรงสร้างครั้งเสด็จไปนมสัการรอยพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี จอดเรือพระที่นั่งที่นั่น มีการปลูกพลับพลาที่ประทับเป็นต าหนักมากมายเรียงรายขนานไปกับล าน้ าของ
แม่น้ าป่าสัก  ฝั่งตรงขามกับท่าเกย ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า "บ้านต าหนัก " หรือ " บ้านท่าต าหนัก " 

 

บ้านขวาง 
      คือชื่อหมู่บ้าน ๆหนึ่ง หมู่ 2,3,4 ต าบลท่าเจ้าสนุก แต่ก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะปลูก

บ้านเรือนขวางตะวันเยเป็นส่วนใหญ่จึงถูกว่า " บ้านขวาง " ปัจจุบันเป็นต าบลมีหลักฐานความส าคัญทางประวัติศาสตร์
เป็นอย่างมากพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ในวันเพ็ญ มาฆบูชาเป็นประจ าทุกปี ก็
จะเสด็จทางชลมารคจึงจะสะดวกท่ีสุดและจอดเรือแถวๆ "บ้านขวาง" ซึ่งมีพ้ืนที่เดียวกันกับบ้านท่าเจ้าสนุก วัดสฏางค์ 
ต่อเนื่องกัน 

บ้าน ก.กา 
คือชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเจ้าสนุก  พ้ืนที่มีลักษณะเป็นโค้งรูปเกือกม้า เป็นสถานที่เรียนหนังสือ

ชั้นต้นแก่กุลบุตรกุลธิดาของผู้ที่ติดตามเสด็จเจ้านายไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นเวลานานๆ เพ่ือไม่ให้เสียเวลา
การศึกษาจึงมีครูสอนหนังสือชั้นต้น เริ่มอ่าน ก.ข. ก กา จึงเรียกว่าบ้าน ก กา 

 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  4,276  ไร่ (ข้อมูลจาก

แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล)  คิดเป็น  83.43 %  ของพ้ืนที่ต าบลท่าเจ้าสนุก  5,125 ไร่    
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย     82,301.-   บาท / คน / ปี    (ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็น

พ้ืนฐาน ปี 2559 ) 
 

ข้อมูลการใช้พื้นที่ในการท านา และปลูกไม้ยืนต้น (จากงานจัดเก็บพื้นที่ภาษี 
บ ารุงท้องท่ี 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 
 



 

 7.3ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

-   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -   ล าน้ า , ล าห้วย  -      แห่ง 
  -   บึง , หนอง (บึงสวนพริก) 1      แห่ง 
  -   แม่น้ า( แม่น้ าป่าสัก)  1      แห่ง 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -   ฝาย  -      แห่ง 
  -   บ่อน้ าตื้น  -      แห่ง 
  -   บ่อบาดาล  -      แห่ง 
  -   อ่ืน  ๆ  (คลองส่งน้ า)  3      แห่ง 
     1 คลอง  24 R  
     2 คลอง  25 R 
     3 คลองปั๊มปิ้ง 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  

ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดใน
พ้ืนที่  จ านวน  5  แห่ง   ดังนี้ 
- วัดต าหนักพระเจ้าทรงธรรม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
- วัดต าหนักภาวนาราม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
- วัดจงกลณี  หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
- วัดมะขามโพลง หมู่ที่ 7 ต าบลท่าเจ้าสนุก 
- วัดสฎางค์  หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเจ้าสนุก 

8.2  ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
- ประเพณีท าบุญตักบาตรวันพระในช่วงเข้าพรรษา 
- การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
- ประเพณีวันสงกรานต์ 
- ประเพณีตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม 
- ประเพณีสักการะศาลเจ้าพ่อ กอ กา  
- ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา 
-  ฯ ล ฯ 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                   
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2559) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 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  

งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว 

7,809,208.00 8,144,380.00 8,620,960.00  

งบด าเนินงาน (หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุและหมวด
สาธารณูปโภค) 

7,045,606,.94 10,607,600.00 10752,536.00  

หมวดเงินอุดหนุน 
 

1,388,800.00 1,282,000.00 1,156,000.00  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

3,200,100.00 3,018,700.00 2,649,750.00  

หมวดรายจ่ายอื่น 
 

986,669.00    

รวม 20,956,544.94 23,561,840.00 30,084,186.00  
 
 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปิิบัติในเิิงปริมาณและุุณาาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้จัดท าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
ต่อไป  



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยก าหนดโรงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะในปี
แรก คือปี 2559 รวม   117     โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนที่เปรียบเทียบ 

จ านวน 
ในแผน 

จ านวน 
ด าเนินการ 

ุิดเป็น
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. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

20 11 77.27 
 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 

16 13 93.75 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกรคลัง 
 

5 5 85.71 
 

รวม 
 

117 94 80.34 

 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9                      
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งหมดจ านวน 117 โครงการ โครงการที่ด าเนินการจริง จ านวน 94 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  80.34  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปิิบัติในเิิงุุณาาพ 

 ประชาชน มีความความพึงพอใจ และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

 

 

 



 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าุัญ 
1 การพัฒนาด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือป้องกันการเกิด

โรคติดต่อ และมีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ นอกเหนือจากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม อสม. เพื่อท ากิจกรรม ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี และ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีการประสานงานร่วมมือกัน กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก นอกจากนี้ยังได้
สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และบางโครงการสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จัดพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย  การสร้างความสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  และการจัด
กิจกรรมปลุกจิตส านักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมุุณาาพิีวิต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้ก าหนดแนวทาง ให้มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ให้มีแนวทางการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมสินค้าท่ีผลิตจากชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การจัดพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผล
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการท่องเที่ยว   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี กีฬาและการท่องเที่ยว ได้ก าหนดเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนทั่วไปได้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษา การใช้หลักศาสนาพุทธในการด าเนินชีวิต การสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งก าหนดแนว
ทางการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  การส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน 
กิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท  ของเยาวชนและประชาชน  
แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ผลการด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
มีทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณ และบางกิจกรรมโครงการไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  

4. การพัฒนาด้านการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ให้ความส าคัญกับเกษตรกร มีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรมีชีวิตความ

เป็นอยู่ดีข้ึนมีความรู้ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาในเรื่องปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
แนวทางส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร  แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

 
 



 

5. การพัฒนาด้านโุรงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 

การคมนาคมสะดวกปลอดภัย สาธารณูปโภคท่ัวถึงซ่ึงได้ก าหนดแนวทางได้แก่ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชน  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ า  แนวทางปรับปรุงผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งผลการด าเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  

6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือที่จะ พัฒนาการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี มุ่งเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน พนักงานในองค์กร ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาได้แก่  
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมท า ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ และ
ติดตามประเมินผล แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปรง่ใส แนวทางการพัฒนา
บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญก าลังใจการการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร แนวทางจัดหา 
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกอย่างเพียงพอ ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้ง
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  

7.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการุลัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ก าหนดเป้าหมายที่จะบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด สร้างรายได้ให้คืนกลับมาสู่องค์กร ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาได้แก่ การบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อเพ่ิมพูน
รายได้ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึนสามารถน ามาพัฒนาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน  และแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น พมจ. อบจ. กรมส่งเสริมฯ ซึ่งผล
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและบางกิจกรรมโครงการไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ  

 2.2 ผลกระทบ  

 เนื่องด้วย งบประมาณท่ีผ่านมามีจ านวนจ ากัด การด าเนินการอาจท าได้ไม่ครอบคลุม ในเรื่องการแก้ปัญหา
ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีในการเข้าร่วมประชาคม   

 

 

 

 
 



 

3.สรุปปัญหาอุปสรรุการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2560 

 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 

2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกโดยรวมให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงในระยะเวลาที่ผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์พอสมควร  ซ่ึงบางโครงการต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานมากเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกก็จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล   เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกยังมีปัญหาที่ส าคัญและยังแก้ปัญหาไม่ได้ คือ 

 

1. ปัญหามลภาวะฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
 

 



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 มีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ 10 ด้าน โดย 6 ยุทธศาสตร์มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

“การจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับต่างๆที่ผ่านมามีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่แตกต่างกันมาโดยล าดับ ที่ส าคัญ เช่น 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ก็เริ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากข้ึนเป็นการพัฒนาจากล่างขึ้นบน หรือ 
Bottom up จากเดิมที่เป็นการจัดท าแผนพัฒนาแบบบนลงล่าง หรือ Top down ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ก็มี
ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมาใช้ ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ก็มีความส าคัญคือเป็นครั้งแรกที่น าเปูาหมายการพัฒนาระยะยาว 20 ปี มา
แปลงสู่การปฏิบัติ” 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12        
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
       ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี       
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
        



 
       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
       ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตาม
เปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
ชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) 
สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ให้สามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูอง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
       ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ



กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 
๒๕๗๗ 
       ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 
    ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และ
การบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด 
มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
        



 
       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

1๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ด าเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 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 : ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม 
เปูาประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ าเจ้าพระยา/
ปุาสัก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 
เปูาประสงค์ : มีการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
เปูาประสงค์ : มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการ
อนุรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เปูาประสงค์ : ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/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) ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
(4) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้

มาตรฐานสากล 
3. ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5) 
(2) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๕) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. กลยุทธ์ 

(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เสี่ยงและได้รับ
ผลกระทบ  

(2) เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกลไกการจัดระเบียบสังคม 

 
 
 

3. ตัวช้ีวัด 



(1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (ระดับ ๔) 

(2) ระดับความส าเร็จของการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุ (ระดับ ๕) 
(3) ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (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. ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของ    จังหวัด 

(ร้อยละ 5) 
(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด (ร้อยละ 2) 
(3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑๐)  

 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) 

 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) 
"พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง   น าการท่องเที่ยว  เกษตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี" 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
  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 
       สาธารณูปโภคท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
  ๒. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอ  การศึกษา  สาธารณสุขได้มาตรฐานและมี 
       คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓. ชุมชนและสังคม  มีความสงบเรียบร้อย 
  ๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม  ในพ้ืนที่มากข้ึน 
  ๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
  ๖. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และ 
       เผยแพร่ให้มากข้ึน 
  ๗. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
  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 
มีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 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. จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.   มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบ  
       สาธารณูปโภคท่ัวถึง 
๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓.   มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
๔.   มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่มากข้ึน 
๕.   มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีข้ึน 
๖.   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มาก
ขึ้น 

 ๗.   มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
 ๘.   เพ่ิมจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะ
ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าพร้อมมีการ

เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอ าเภอ  
  1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  

1.3    การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
  1.4    การขยายเขตบริการไฟฟูาให้ทั่วถึง 

1.5  การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งปูายห้ามมิให้รถทุก
ชนิดที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเมื่อรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 



1.6    การจัดท าผังเมืองรวม 
1.7 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.8 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 และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 

 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย  
3.1  ความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     3.2  การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
3.3   การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม 

 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  
4.1    ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
4.2 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
4.3 ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 
 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                             
     และสิ่งแวดล้อม 
5.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.3  การก าจัดและจัดการขยะ 
5.4  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุุนละออง 
5.5  การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



6.2  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.1   การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7.2   การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
7.3   การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7.4   การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
7.5   การปูองกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
7.6   การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
7.7   การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
8.1   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
8.2   การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster) 
8.3   ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8.4   สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
8.5   การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยกจน 
8.6   การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุชน / ท้องถิ่น 
8.7   การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9.1  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
9.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
       (Good Governance) 
9.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

การน้ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดท าโดยคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นกรอบแนวทางในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 



๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๒.   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
๑๓.   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔.   การส่งเสริมกีฬา 
๑๕.   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗.   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘.   การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๑๙.   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๒๐.   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑.   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒.   การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๒๓.   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
๒๔.   การจัดการ  การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๒๕.   การผังเมือง       
๒๖.   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
๒๘.  การควบคุมอาคาร 
๒๙.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑.  กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ 
ประกาศก าหนด 
๓๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๓๓. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓๔.  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๓๕.  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
๓๖. การจัดสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
๓๗.  การจัดการดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 



๓๘.  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุน  และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือสหการ 

๓๙. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔๐.  การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง 
๔๑.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๔๒. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  “เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาด
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข บ ารุงบารณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู   เมือง
น่าอยู่ ต าบลท่าเจ้าสนุก”      

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ๗  
ด้าน           โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 1.1 แนวทางจัดให้มีการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 1.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก

โรคภัย 
 1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 1.4 แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
 1.5 แนวทางการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 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 กิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ส าหรับ

เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 3.3 แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.4 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
 3.5 แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชน และประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

ตระหนัก ถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 3.6 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 4.1 แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ า  เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 
 4.2 แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 4.3 แนวทางให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 4.4 แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 5.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
 5.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูา สาธารณะ ไฟฟูาแสงสว่างตามตรอกและซอย 
 5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ า 
 5.5 แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของถ้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 6.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมท า

ร่วมคิด   ร่วมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผล 
 6.2 แนวทางการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
 6.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานเพื่อ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

 6.4 แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อย่างเพียงพอ 

7.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 
 7.1 แนวทางบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า 
 7.2 แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น

สามารถน ามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 7.3 จัดหาแหล่งเงินทุน หรืองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่น พัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 
 



๒.๓  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ประชาชนให้ความส าคัญ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีข้ึน 
3. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชน ตระหนัก ให้ความส าคัญในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ประชาชนมีความรู้ และไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ส าคัญของท้องถิ่นพร้อมทั้งร่วม
อนุรักษ์และเผยแพร่ 
6. เกษตรกร มีรายได้พอเพียง และยั่งยืน 
7. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 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  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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.  เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่ส าคัญ เช่นอ าเภอ สถานี
ต ารวจ,ส านักงานที่ดินสาขาอ าเภอท่าเรือ,สถานีกรม
อุตุนิยมวิทยา 
2.  มีแหล่งน้ าส าคัญไหลผ่าน คือแม่น้ าปุาสัก 
3.  มีแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญ 
4.  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
5.  มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการรองรับการขยายตัวจาก 
เทศบาล และต าบลใกล้เคียง 
6.  มีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกเชื่อมต่อทุกต าบล 
และอ าเภอใกล้เคียง 
7.  มีสนามกีฬาประจ าอ าเภออยู่ในพื้นที่ 
8. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในต าบล 
9. มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบล 
10. มีบุคลากรที่พร้อมจะท างานพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน (W) 
1.  มีมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
2.  เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากเพราะอยู่ใกล้แม่น้ าปุา
สัก 
3. การเป็นชุมชนเมือง ท าให้ปัญหาสังคมต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน 
4.  ก าลังผลิตน้ าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 
5. ขาดงบประมาณในการปรับปรุงโบราณสถานให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถาน 
6. โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ขาดอุปกรณ์และบุคคลากรใน
การแพทย์ 
7. สถานศึกษาในพ้ืนที่ขาดบุคลากรทางการศึกษา 
8. ความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมมี
น้อย 
9. ระบบชลประทานไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุม 

โอกาส (O) 
1. น างบประมาณของหน่วยราชการร่วมกันพัฒนาต าบล 
2.  สามารถพัฒนาแม่น้ าปุาสักเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
3.  สามารถน าน้ าจากแม่น้ าปุาสักมาผลิตน้ าประปาในชุมชน 
4.  สามารถพัฒนาแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
5.  ประชาชนมีรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
6. มีความเจริญเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
7.  เส้นทางคมนาคมสะดวก 
8. สามารถจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับอ าเภอได้ 
9. ประชาชนบางส่วนไม่ต้องใช้บริการของโรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ 
10. ไม่ต้องส่งบุตรหลาน เข้าไปเรียนในโรงเรียนประจ าอ าเภอ 
11. มีโครงการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้น ได้อย่างยั่งยืน 
12. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร 



 

 

 

 

อุปสรรค (T) 
1.  ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ อากาศ  ฝุุนละออง 
2.  ปัญหาด้านประชากรแฝงเข้ามาท างานในเขต
อุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
4. การเป็นชุมชนเมือง ท าให้ความร่วมมือของ
ประชาชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆลดลง  ปัญหาขยะ  
ปัญหา 
ยาเสพติดเพ่ิมข้ึนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร/กลุ่มอาชีพ 
ยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและยั่งยืน 
5.โบราณสถานในพื้นที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา 
6. ประชาชนบางส่วนต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปรับ
บริการในโรงพยาบาลในอ าเภอ 
7. ประชาชนบางส่วนยังคงส่งบุตรหลานไปเรียนนอก
พ้ืนที่ 
8. ประชาชนบางส่วนรอรับความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอม
ช่วยตนเอง 



พันธกิจ บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ทีดี่
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ขึ้น
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง  การใช้ยาจาก รพ.สต.น้อยลง

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 1.การเกิดโรคติดต่อและแพร่ระบาดน้องลงโดยเทียบกับปีทีผ่่านมา

ประสานข้อมูลจาก รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก
2.แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย2.ประชาชนปราศจากโรคประจ าตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประสานข้อมูลจาก รพ.สต.ท่าเจ้าสนุก

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                            ประชาชนออกก าลังกายและรักษาสุขภาพมากขึ้น



พันธกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป้าประสงค์ จ านวนขยะลดน้อยลง
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ การทิง้ขยะลดลง  มีการคัดแยกขยะ

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตวัชวีัดระดบักลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย 1.ขยะลดลงและมีจ านวนผู้คัดแยกขยะเพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา

2.แนวทางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในต าบลท่าเจ้าสนุก 2. พืน้ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก มีต้นไม้สองข้างทางร่มร่ืน ไม่มีขยะ
สองข้างทาง พืน้ทีโ่ดยรอบบึงน้ าสาธารณะสะอาด ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.แนวทางปลุกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 3.มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                            ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะ



พันธกิจ ประชาชนมีรายได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้นอาชญากรรมน้อยลงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ 1.ประชาชนมีรายได้พอเพียงมั่นคง เพิม่ขึ้น
                            2.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลง
                            3.ปัญหายาเสพติดลดลง
                            4.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่าง 1.ประชาชนมีความพึงพอต่อการให้บริการของ การจ่ายเบีย้ยัง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม ชีพ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.แนวทางแก้ปัญหา พัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบภัย 2. จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมลดลงจากข้อมูลปีทีผ่่านมา 

3.แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่อยู่ในสังคม 3.จากการประเมิน มีประชาชนเข้าใจ และด ารงชีวิต ภายใต้ 
ได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4.แนวทางส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุชน 4.มีการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 
ปีละ  2 กิจกรรม

5.แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5.มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่น้อย
กว่าปีละ  2  กิจกรรม

6.แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ให้ 6.ประชาชนมีความพึงพอต่อการให้บริการด้านงานป้องกันของ
ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.ท่าเจ้าสนุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์   ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต



พันธกิจ การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ว
เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้นและเข้าใจถึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ว
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ 1. ประชาชนสนใจการศึกษาเพิม่มากขึ้น
2. ประชาชนไปท าบุญทีว่ัดเพิม่ขึ้น
3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรมเพิม่มากขึ้น
4. ปรับปรุงสถานทีท่่องเทีย่วและส่งเสริมการทิองเทีย่วเพิม่มากขึ้น
5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬามากขึ้น
6.กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินจากส่วนกลาง
2.แนวทางสนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษาเรียนรู้ส าหรับ 2.เยาวชนสอบแข่งขันในสถานศึกษาดีเด่นมากกว่าปีทีผ่่านมา
เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ส าหรับประชาชนทัว่ไป

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม
3.แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย 2 
ของชาวต าบลท่าเจ้าสนุก กิจกรรม และมีปราชญ์ชาวบ้านเพิม่มากขึ้น
4.แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 4. มีการจัดส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อย 2 กิจกรรม

และมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าปีทีผ่่านมา
5.แนวทางสนับสนุนกีฬาทุกประเภท เพือ่ให้ประชาชนได้ตะหนักถึง 5. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
ความส าคัญของการออกก าลังกาย และประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 60 มีการออกก าลังกาย

เป็นประจ า
6.แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ว 6.จัดกิจกรรมเพือ่สนับสนุนแหล่งท่องเทีย่ว อย่างน้อยปีละ 

1 กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานการศึกษา

ยุทธศาสตร์   การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเทีย่ว



พันธกิจ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีรายได้พอเพียงและยั่งยืน
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น   มีรายได้พอเพียงกับความต้องการ

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตวัชวีัดระดบักลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 1. จ านวนปัญหาการขาดแคลนน้ าเพือ่การเกษตรลดลง

2.แนวทางส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร2.มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม

3.แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุย๋เคมี 3. จากการประเมินเกษตรกรลดการใข้ปุย๋เคมีเพิม่ขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

4. แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุก ให้มี 4. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
ความเข้มแข็งยั่งยืน อย่างน้อย 1 กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานการเกษตร

ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการเกษตร



พันธกิจ มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ การคมนาคมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสาธารณูปโภคทัว่ถึง
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ จ านวนถนนทีไ่ด้มาตรฐานเพิม่ขึ้น   ไฟฟ้าส่องสว่างมีทัว่ถึง  น้ าประปาสะอาดทุกครัวเรือน

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตวัชวีัดระดบักลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 1.จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐานเพิม่ขึ้นเทียบกับปีที่

ผ่านมา
2.แนวทางพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับ 2.ระบบประปาสะอาดมากขึ้นและพอเพียงกับจ านวน
ความต้องการของประชาชน ประชาชนทีเ่พิม่ขึ้นเทียบกับปีทีผ่่านมา
3.แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง 3.ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานเพิม่มากขึ้น เทียบกับปี

ทีผ่่านมา
4.แนวทางพัฒนาปรับปรุงชายฝ่ังแม่น้ า เขื่อน สะพาน ในพืน้ที่ 4.ชายฝ่ังแม่น้ าป่าสัก อยู๋ในสภาพใช้การได้ดี

5.แนวทางการจัดการผังเมืองรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น 5มีการควบคุมพืน้ทีแ่ละการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน
มากชึ้น เทียบกับปีทีผ่่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์   ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



พันธกิจ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
เป้าประสงค์ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้บริหารและผู้น าชุมชน และพนักงานในองค์กร
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และพนักงานในองค์กร มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการ 1. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจ าปี ไม่น้อย
บ้านเมืองทีดี่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่าร้อยละ 60 

2. แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต2. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจ าปี ไม่น้อย
โปร่งใส กว่าร้อยละ 60 

3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน ผู้บริหาร 3. บุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน  ผู้น าชุมชน
ผู้น าชุมชน เพือ่ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถ ผ่านการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ  70 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร สามารถท างานร่วมได้

4. แนวทางการส่งเสริมความรู้ และเพิม่ศักยภาพการท างาน 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพิม่ศักยภาพผู้บริหาร ผู้น าชุมชน
สมาชิกสภา พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานบริหารบุคคล

ยุทธศาสตร์   ดา้นการผังเมอืงการบริหาร



พันธกิจ การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ จัดสรรงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ตวัชี้วัดระดบัเป้าประสงค์ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น  สร้างรายได้ให้คืนกลับมาสู่องค์กร
                            หางบประมาณจากหน่วยงานอื่น
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา และตวัชวีัดระดบักลยุทธ์

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.แนวทางการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด 1. ผลการตรวจประเมินจาก Core Team ประจ าปี ไม่น้อย
ประสิทธิผลและคุ้มค่า กว่าร้อยละ 60 
2.แนวทางการบริหารพัฒนาด้านการจัดเก็บภาษีต่างๆ 2. มีการจัดเก็บภาษีได้เพิม่มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา
3.แนวทางการจัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 3. มีการหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพือ่การพัฒนาอย่างน้อย
เช่น พัฒนาสังคม  อบจ. กรมส่งเสริมฯ เป็นต้น ปีละ 1 แหล่งเงินทุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     งานการคลัง

ยุทธศาสตร์   ดา้นเศรษฐกิจการคลัง















ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีไปสูก่ารปฏบิัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมขนและสังคม -บริการสาธารณสุขและ ส านักปลัด งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม งานสาธารณสุขอื่น กองช่าง

-เคหะและชุมชน

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม -สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด งานสวัสดิการสังคม
-เคหะและชุมชน ส านักปลัด งานสวัสดิการสังคม
-สร้างความเข้มแข็งของ ส านักปลัด งานสวัสดิการสังคม
ชุมชน งานป้องกันและ
-รักษาความสงบภายใน บรรเทาสาธารณภัย

3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา บริการชุมชนและสังคม -การศาสนาวัฒนาธรรม ส านักปลัด งานการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
และการท่องเทีย่ว -กีฬาและนันทนาการ ส านักปลัด งานการศึกษา

4 การเกษตร เศรษฐกิจ -การเกษตร ส านักปลัด งานการเกษตร

5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน กองช่าง งานการโยธา

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารบริหารทัว่ไป บริหารทัว่ไป ส านักปลัด - งานบริหารบุคคล
- งานธุรการ
-งานนักบริหารทัว่ไป

7 เศรษฐกิจ การคลัง บริหารทัว่ไป บริหารงานคลัง กองคลัง - งานนักบริหาร
งานคลัง

รวม 7 3 9 3 9



1. ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข
ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการจดักจิกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจดั จดักจิกรรมปอ้งกนั จาก 40,000         40,000         40,000     ประชาชน มากกวา่ร้อยละ90  ประชาชนต าบลท่าเจา้สนุก งาน
ใหป้ระชาชน ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อ กจิกรรมปอ้งกนัจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ ปลีะ 2 คร้ัง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของจ านวนประชากรทั้งต าบล มีความปลอดภัยจาก สาธารณสุข
ตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น  โรคไขห้วดั มีความปลอดภยัจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ (ส านักปลัด)
นก , โรคไขเ้ลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ  

2 โครงการสนับสนุนการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ เพือ่จดัหาวสัดุในการ ปอ้งกนัและ ต้ังงบประมาณ จดัหาวสัดุ 20,000         20,000         20,000     ประชาชน มากกวา่ร้อยละ90  ประชาชนมีความปลอดภัย งาน
ในการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อ อปุกรณ์ ในการปอ้งกนั งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของจ านวนประชากรทั้งต าบล จากโรคติดต่อ สาธารณสุข
ตามนโยบายของรัฐ เช่น โรคไขห้วดัใหญ่ ควบคุมโรคติดต่อ ปลีะ มีความปลอดภยัจากโรคติดต่อ (ส านักปลัด)
โรคไขเ้ลือดออก  โรคเอดส์  ทรายอะเบท ฯลฯ 1 คร้ัง

3 โครงการสนับสนุนการปฏบิติังานของ อสม . เพือ่ส่งเสริมการปฏบิติังานของ ต้ังงบประมาณสนับสนุนการ 90,000         90,000         90,000     กลุ่ม อสม.เกดิกจิกรรม อสม.ในต าบลท่าเจา้สนุก งาน
ต าบลท่าเจา้สนุกในการจดักจิกรรมรณรงค์ อสม.ใหม้ีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ ปฏบิติังานของ อสม .ปลีะ 1 คร้ังงบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สร้างสรรค์ อยา่งน้อย ท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ สาธารณสุข
ปอ้งกนัเร่ืองโรคติดต่อ ปลีะ ๑ โครงการ เข้มแข็ง (ส านักปลัด)

4 โครงการจดัซ้ือสุขาเคล่ือนที่ ส าหรับใช้ในขณะ เพือ่จดัซ้ือหอ้งสุขาเคล่ือนที่ ติดต้ัง ต้ังงบประมาณจดัซ้ือสุขา 45,000     ไม่เกดิโรคระบาด ประชาชนในพืน้ที่ต าบล งาน
เกดิเหตุอกุภยั เพือ่ปอ้งกนัโรคติดต่อ ในพืน้ที่ขณะเกดิเหตุอทุกภยั เคล่ือนที่ จ านวน  1  คร้ัง งบ อบต. ขณะเกดิเหตุอทุกภยั ท่าเจา้สนุก ปราศจากโรค สาธารณสุข

จดุละ ติดต่อขณะเกิดเหตุอุทกภัย (ส านักปลัด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยาที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่มา

  ผ.๐๑ 



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่มา

5 โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพชุมชนเพือ่ส่งเสริมการจดักจิกรรม ด าเนินการสมทบ 80,000          80,000          80,000          80,000      กองทุนหลักประกนัสุขภาพ ประชาชนต าบล งาน
ท้องถิน่หรือพืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก  (สปสช)  กองทุนสุขภาพชุมชนท้องถิน่ งบประมาณ กองทุน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ด าเนินการโครงการ ไม่ ท่าเจา้สนุกทุกกลุ่ม สาธารณสุข

หรือพืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก หลักประกนัสุขภาพ น้อยกวา่ ร้อยละ 60 มีสุขภาพร่างกาย (ส านักปลัด)
จ านวน 1 คร้ัง ของงบประมาณ กองทุนฯ และจติใจแขง็แรง

ที่ได้รับการจดัสรร ในแต่ละปี

6 โครงการนวดแผนไทย ในเด็กนักเรียนประถม เพือ่เปน็การอนุรักษภ์มูิปญัญา นักเรียนชั้นประถม 10,000          นักเรียนสอบผ่านวชิานวด นักเรียนชั้นประถม งาน
ของไทย ในการรักษาผู้ปว่ย ปทีี่ 5 - 6 งบ อบต. แผนไทย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ปทีี่ 5-6  จ านวน สาธารณสุข

จ านวน  2 โรงเรียน / สปสช. 60 จ านวน 2 โรงเรียน (ส านักปลัด)
มีความรู้และมีทักษะ
ในการนวดแผนไทย

7 โครงการสนับสนุนกจิกรรมของรพ .สต.ท่าเจา้สนุก เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี โครงการสนับสนุน 10,000         10,000         10,000     รพ.สต.ท่าเจา้สนุกด าเนินการ ประชาชนมีสุขภาพ งาน
สุขภาพร่างกายแขง็แรง กจิกรรม ของ รพ.สต งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เพือ่ส่งเสริม สุขภาพ อยา่งน้อย ร่างกายแขง็แรง สาธารณสุข

ท่าเจา้สนุก /สปสช. / สปสช. / สปสช. 3 กจิกรรม / ปี (ส านักปลัด)
ปลีะ 1 คร้ัง

8 โครงการสนับสนุนกจิกรรมที่เปน็การส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี สนับสนุนโครงการที่มี 50,000          50,000          50,000          50,000      ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ งาน
ประชาชนมีสุขภาพ แขง็แรง สุขภาพร่างกายแขง็แรง วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปราศจากโรค ร่างกายแขง็แรง สาธารณสุข

ประชาชน มีสุขภาพ /สปสช. / สปสช. / สปสช. / สปสช. ประจ าตัว ไม่ (ส านักปลัด)
ร่างกายแขง็แรง น้อยกวา่

ร้อยละ 80

9 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายแุละผู้ปว่ยติดเตียง จากกลุ่มเพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายแุละผู้ปว่ย ผู้สูงอายแุละผู้ปว่ยติด 100,000         จากการสอบถาม ผู้สูงอายแุละผู้ปว่ย งาน
คนรักสุขภาพ ติดเตียง ติดเตียง ได้รับการดูแล ผู้ดูแล ผู้สูงอาย ุหรือผู้ปว่ย ติดเตียง ภายใน สาธารณสุข

สุขภาพที่มีมาตรฐาน มีความพงึพอใจ ไม่น้อยกวา่ ต าบลมีสุขภาพแขง็ (ส านักปลัด)
และทั่วถงึ ร้อยละ 80 แรง



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่มา

10 โครงการสร้างจติส านึกใหป้ระชาชนคัดแยกขยะกอ่นทิ้งลงถงัเพือ่ใหป้ระชาชนตะหนักถงึ ด าเนินการจดั 30,000          30,000          30,000          30,000      จ านวนผู้คัด จ านวนขยะที่ทิ้งรวม งาน
เช่น กจิกรรมคิดกอ่นทิ้งบางส่ิงมีค่า  ฯลฯ   ความส าคัญ ของการคัดแยก กจิกรรม "คิดกอ่นทิ้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. แยกขยะเพิม่ ลดน้อยลงจากปทีี่ สาธารณสุข

กอ่นทิ้งลงถงั บางส่ิงมีค่า " ปลีะ ขึน้เมื่อเทียบ ผ่านมา (ส านักปลัด)
1 คร้ัง กบัปทีี่ผ่านมา

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๒

11 โครงการจดัประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดัเพือ่สร้างประสิทธภิาพแกง่าน จดักจิกรรม 5,000            5,000            5,000        ประชาชนมากกวา่ พนักงานในส่วน ส านักปลัด
บริการสาธารณะด้านการเกบ็ขยะ และพฒันาง บริการสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐาน ประเมินความพงึ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ร้อยละ 80  มีความ งานบริการจดัเกบ็
งานจดัเกบ็ขยะ พอใจ ปลีะ  1  คร้ัง พงึพอใจแกง่าน ขยะ ท างานอยา่ง

ด้านการจดัเกบ็ขยะ มีประสิทธภิาพ

12 โครงการจดัหาถงัขยะและปรับปรุงถงัขยะให้ เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อปริมาณขยะ ด าเนินการจดัซ้ือถงั 75,000          ประชาชน สามารถรองรับ ส านักปลัด
ครอบคลุมพืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก และอ านวย ที่เพิม่ขึน้ในทุกๆวนั ขยะ หรือกจิกรรม งบ อบต. มีความพงึพอใจ ปริมาณขยะที่เพิม่
ความสะดวกในการคัดแยกขยะ และการ อ านวยความสะดวก ไม่น้อยกวา่ ขึน้
จดัเกบ็ขยะ ในการจดัเกบ็ขยะ ร้อยละ ๖๐

1 คร้ัง



1. ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
1 ด าเนินการแกป้ญัหามลภาวะฝุ่นละอองจาก เพือ่ลดปญัหามลภาวะที่เกดิขึน้ ด าเนินการ แกป้ญัหา 30,000         30,000         30,000         30,000     ปญัหาเร่ืองมลภาวะ ได้รับ สามารถช่วยบรรเทา งาน

โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ที่ และพืน้ที่ใกล้เคียง กบัประชาชน อยูใ่นปจัจบุนั ตามขอ้ร้องเรียน เร่ือง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. การแกไ้ข ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ปญัหามลภาวะให้ สาธารณสุข
ปญัหามลภาวะ ท าให้ 80 กบัประชาชน (ส านักปลัด)
ลดลง

2 โครงการ รักษน์้ าปา่สัก โดยการจดักจิกรรม เพือ่ใหป้ระชาชน ร่วมอนุรักษ์ ด าเนินการจดักจิกรรม 30,000         30,000         30,000         30,000     จดักจิกรรมโครงการรักษ์ ประชาชน ตะหนัก งาน
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ และเหน็ความส าคัญของแหล่ง โครงการรักษน์้ าปา่สัก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. น้ าปา่สัก อยา่งน้อย ปลีะ ถงึความส าคัญของ สาธารณสุข
ของแหล่งน้ าปา่สัก ขว่ยกนัดูแลรักษา  น้ าปา่สัก 1 คร้ัง แม่น้ าปา่สัก ไม่ทิ้ง (ส านักปลัด)
ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง  ขยะลงในแม่น้ า
ตลอดจนดูแลชายฝ่ังใหส้ะอาด ปรับปรุงพืน้ที่
ไม่ใหถ้กูกดัเซาะมากขึน้กวา่เดิม

3 โครงการจดักจิกรรม เพือ่ใหป้ระชาชนได้ตะหนัก เพือ่ใหป้ระชาชนได้เขา้ใจถงึ จดักจิกรรมโครงการ 30,000         30,000         30,000         30,000     มีกจิกรรมลดโลกร้อน ประชาชน ใหค้วาม งาน
ถงีภาวะโลกร้อนและปญัหาส่ิงแวดล้อม เหตุการณ์สภาวะโลกร้อน และ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปลีะ  1 คร้ัง ส าคัญ กบัปญัหา สาธารณสุข
ซ่ึงเปน็ปญัหาส าคัญของโลก ปญัหาส่ิงแวดล้อมเปน็เร่ืองใกล้ ตระหนักถงึปญัหา โลกร้อน ซ่ึงเปน็ (ส านักปลัด)

ตัวของทุกคน ซ่ึงทุกคนสามารถ โลกร้อน ปญัหาส าคัญที่ทุกคน
แกป้ญัหาส่ิงแวดล้อม และ ต้องช่วยกนัแกไ้ข
ภาวะโลกร้อนได้

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยาที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

  ผ.๐๑ 



1. ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร บริเวณหน้า เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้ศาลา ด าเนินการกอ่สร้าง 95,000         ประชาชนมีความพงึพอใจ ประชาชนได้ใช้ศาลา งานสาธารณสุข
บา้นนางชูชีพ หมู่ที่ 1 ที่พกัผู้โดยสาร  หลบแดด ศาลาพีพ่กัผู้โดยสาร งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่พกัผู้โดยสาร (ส านักปลัด)

หลบฝนโดยสะดวก ปลอดภยั หมู่ที่ 1 จ านวน 1 แหง่ หลบแดด หลบฝน และ
โดยสะดวก ปลอดภยั กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสารบริเวณ เพือ่จดัหาผู้รับจา้งด าเนินการ ด าเนินการกอ่สร้าง 95,000         ประชาชนมีความพงึพอใจ ประชาชนได้ใช้ศาลา งานสาธารณสุข
หน้าท่ีวา่การอ าเภอท่าเรือ หมู่ที่ ๑ กอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร ศาลาพีพ่กัผู้โดยสาร งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่พกัผู้โดยสาร (ส านักปลัด)

หมู่ที่ 1 หน้าอ าเภอ หมู่ที่ 1 จ านวน 1 แหง่ หลบแดด หลบฝน และ
โดยสะดวก ปลอดภยั กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสารบริเวณหน้า จดัหาผู้รับจา้งด าเนินการ กอ่ จดักจิกรรมปรับปรุง 95,000         ประชาชนมีความพงึพอใจ ประชาชนได้ใช้ศาลา งานสาธารณสุข
บา้นนางนพวรรณ์  หมู่ที่ 6 สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร ที่พกัผู้โดยสารหมู่ที่ งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ที่พกัผู้โดยสารหลบ (ส านักปลัด)

6  จ านวน 1 แหง่ แดด หลบฝน โดย และ
สะดวก ปลอดภยั กองช่าง

4 ปรับปรุงปา้ยชื่อซอยทั่วทั้งต าบลท่าเจา้สนุก   เพือ่ จดัหาผู้รับจา้งด าเนินการ ด าเนินการปรับปรุง จดุละ  ประชาชนมีความพงึพอใจ ภมูิทัศน์โดยรอบ งานสาธารณสุข
ปรับเปล่ียนปา้ยชื่อซอย ปา้ยชื่อซอยภายใน 2,500           ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 บริเวณต าบลท่าเจา้ (ส านักปลัด)

หมู่บา้น จ านวน 1 คร้ัง งบ อบต. สนุก มีความเปน็ และ
ระเบยีบ ค้นหาง่าย กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยาที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสังคม

งบประมาณและที่มา

  ผ.๐๑ 



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่มา

5 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริมใหต้ าบลท่าเจา้สนุก เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนต าบล จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000         10,000         10,000     ประชาชน มีความพงึพอใจ ประชาชน ต าบล งานสาธารณสุข
เปน็เมืองน่าอยู่ ท่าเจา้สนุกใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ ใหต้ าบลท่าเจา้สนุก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 ท่าเจา้สนุกอยูใ่น (ส านักปลัด)

เปน็เมืองน่าอยู ่อยา่ง ชุมชนอยา่งมีความสุข และ
น้อยปลีะ 1กจิกรรม กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบบริเวณหมู่บา้น เพือ่ส่งเสริมใหพ้ืน้ที่ ต าบล จดักจิกรรมปรับปรุง 30000 กจิกรรมปรับปรุง ภมูิทัศน์ พืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก งานสาธารณสุข
ภายในต าบลท่าเจา้สนุก ท่าเจา้สนุก สวยงามร่มร่ืน ภมูิทัศน์รอบบริเวณ งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อปี  มีสภาพสวยงามน่ามอง (ส านักปลัด)

น่าอยู่ ต าบลท่าเจา้สนุก และ
อยา่งน้อยปลีะ1 คร้ัง กองช่าง



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาที ่2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

2..1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ดั วา่จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ด าเนินการตรวจสุขภาพ 30,000   30,000   30,000   30,000   จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ งานพัฒนาชุมชน

แก่ผู้ปุวยเอดส์ ทีดี่ สามารถด าเนินชีวติได้อย่างมี ประจ าปีแก่ผู้สูงอายุ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ รับทราบถึง ส านักปลัด

มีความสุข ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ทีเ่ข้ารับการตรวจสุขภาพวธิปีฏิบัติตัว เพือ่ปูองกัน
สุชภาพ ไม่น้อยกวา่ บรรเทาอาการเจ็บปุวย
ปีละ 1 คร้ัง

2 โครงการเยีย่มเยียนบ้าน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เพือ่เป็นขวญัก าลังใจแก่ ผู้สูง ออกเยีย่มเยียนบ้าน 10,000   10,000   10,000   10,000   จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ งานพัฒนาชุมชน

ผู้ปุวยเอดส์ อายุ  ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ รับทราบถึง ส านักปลัด

ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ ความปราถนาดีที ่อบต.
ออกเยีย่มบ้าน มอบให้ มีขวญัและก าลัง
ปีละ 1 คร้ัง ใจทีดี่

3 โครงการประเมินผลความพึงพอใจส าหรับการ เพือ่พัฒนาระบบการจ่ายเบีย้ยัง ท าการประเมินผลความ 3,000    3,000    3,000    3,000    ร้อยละ80 ของผู้สูง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ งานพัฒนาชุมชน

เบีย้ยังชีพฯ เพือ่พัฒนาระบบการจ่ายเบีย้ยังชีพของ อบต.ชีพ ฯ ให้ประชาชนมีความพึง พึงพอใจในการจ่ายเบีย้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อายุ มีพึงพอใจต่อ ผู้ปุวยเอดส์ มีความพึงพอ ส านักปลัด

อบต. ท่าเจ้าสนุก พอใจสูงสุด ระบบการจ่ายเบีย้ ใจ ต่อระบบการจ่ายเบีย้
ยังชีพฯ ยังชีพของ อบต. ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสีป่ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรอื  จังหวัดพระนครศรอียุธยา

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ดั วา่จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการตรวจวดัสายตา ให้กับผู้สูงอายุ  เพือ่ประสานกับโรงพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจวดั 50,000   50,000   50,000   50,000   ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสามารถบรรเทาปัญหา งานพัฒนาชุมชน

 หรือผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการตรวจวดัสายตาให้กับ สายตา และอนุเคราะห์ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ทีไ่ด้รับการตรวจตา การมองเห็นให้กับผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส แวน่สายตา และรับแวน่ตา หรือผู้ด้อยโอกาส
ปีละ 1 คร้ัง

5 โครงการอุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอท่าเรือ เพือ่ใช้ใน เพือ่ส่งเสริมจัดกิจกรรม ต้ังงบประมาณสนับสนุน 15000 สนับสนุนงบประมาณ ให้การช่วยเหลือผผู้ งานพัฒนาชุมชน

โครงการสาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ ตามภารกิจ กิง่กาชาดอ าเภอท่าเรือ กิจกรรมกิง่กาชาด ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัด

ของกิง่กาชาด ได้แก่ กิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง ได้อย่างทัว่ถึง 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยผู้ด้อยโอกาส ด้าน
การรับบริจาคโลหิต ด้านงาน
ตามพระราชด าริ งานสาธารกุศล

6 โครงการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพือ่ช่วยให้ผู้ด้วยโอกาสอยูใ่น ต้ังงบประมาณช่วยเหลือ 30000 ความพึงพอใจของ สามารถบรรเทาความ งานพัฒนาชุมชน

ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ซ่อมแซมบ้านฯลฯ สังคมได้อย่างมีความสุข แก่ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ไม่น้อยกวา่ เดือดร้อนให้กับประชาชน ส านักปลัด

ตามค าร้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ร้อยละ 80 ผู้ด้อยโอกาส



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่2  ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลลัพธ์ทีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ัด ว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมพฒันาบทบาทสตรีและครอบครัวใหม้ี เพือ่จัดกิจกรรม เกีย่วกับการ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละของโครงการ ประชาชนในชุมชนทุกเพศ งานพัฒนาชุมชน

ความอบอุน่และเข้มแข็ง พฒันาบทบาทสตรี และ พฒันาสตรีและครอบครัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ทีจ่ัดเพือ่กลุ่มสตรี ทุกวัย สามารถอยูใ่น ส านักปลัด
ครอบครัวใหม้ีความเข้มแข็ง ใหม้ีความอบอุน่ เข้มแข็ง สังคมได้อย่างมีความสุข

จ านวน 1 กิจกรรม ปราศจากความรุนแรง
2 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง เพือ่จัดกิจกรรมครอบครัวคุณ- สนับสนุนการจัดกิจกรรม 20,000   20,000   20,000   20,000   ร้อยละของครอบครัว ประชาชนเหน็ความส าคัญ งานพัฒนาชุมชน

ธรรมในพืน้ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก ครอบครัวคุณธรรมน า งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ของสถาบันครอบครัว ส านักปลัด
และใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ สังคมไทยเข้มแข็ง 
ของสถาบันครอบครัว จ านวน  1  กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลท่าเจ้าสนุกมีคุณภาพ เพือ่จัดกิจกรรมในการส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 20,000   20,000   20,000   20,000   ความพงึพอใจของ ประชาชนต าบล งานพัฒนาชุมชน

ชีวิตทีดี่ อยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา ใหป้ระชาชนมีชีวิตทีดี่ อยูใ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิต งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ท่าเจ้าสนุกอยูใ่นสังคม ส านักปลัด
เศรษฐกิจพอเพยีง สังคมได้อย่างมีความสุข ทีดี่  จ านวน 1  กิจกรรม โครงการ ได้อย่างมีความสุข

4 โครงการ ส่งเสริมสินค้าทีผ่ลิตจากชุมชน และ เพือ่จัดกิจกรรมค้นหาผู้ผลิตสินค้า ด าเนินการค้นหา 5,000     5,000     5,000     5,000     ร้อยละของ ค้นพบสินค้าทีผ่ลิตจาก งานพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมใหเ้ป็นสินค้า OTOP ของต าบลท่าเจ้าสนุก ในชุมชนและส่งเสริมใหเ้ป็นสินค้า ผลิตภณัฑ์จากชุมชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนทีเ่ข้า ชุมชน เพิม่ขึน้ ส านักปลัด
OTOP ของต าบลท่าเจ้าสนุก จ านวน  1  คร้ัง ร่วมงานโครงการ

ส่งเสริมสินค้า
ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสีป่ ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณและทีผ่่านมา



ผลลัพธ์ทีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ัด ว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการสนับสนุน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของต าบล เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ผู้ผลิตสินค้า สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต 10,000   10,000   10,000   10,000   ความพงึพอใจ 1. ผลิดภณัฑ์สินค้า OTOP งานพัฒนาชุมชน

ท่าเจ้าสนุก OTOP ของต าบลท่าเจ้าสนุก สินค้า OTOP จ านวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของกลุ่ม OTOP ท่าเจ้าสนุก เป็นทีย่อมรับ ส านักปลัด
ใหเ้ป็นทีรู้่จักของประชาชนทัว่ไป จ านวน 1 คร้ัง ทีส่ามารถ 2.กลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เพิม่

จ าหน่าย ขึน้
สินค้าได้

6 โครงการสร้างรถลากจูง ส าหรับเคล่ือนย้ายเคร่ืองกรองน้ า เพือ่สนับการติดต้ังรถลากจูง ติดต้ังรถลากจูง 45,000   45,000   45,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ าสะอาด งานพัฒนาชุมชน

เพือ่ใข้ขณะเกิดเหตุอุทกภยัในพืน้ทีต่ าบลท่าเจ้าสนุก ส าหรับเคล่ือนย้ายเคร่ืองกรองน้ า ส าหรับเคล่ือนย้ายเคร่ือง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนทีป่ระสบ ส าหรับอุปโภคบริโภค ส านักปลัด
ส าหรับแจกจ่ายประชาชน กรองน้ า จ านวน 1 ตัว เหตุอุทกภยัได้รับความ ในช่วงอุทกภยั

พงึพอใจ
7 โครงการ ส่งเสริมการฝึกฝนอาชีพ แก่ผู้ไม่มีรายได้ เพือ่จัดกิจกรรมฝึกฝนอาชีพ มีการจัดกิจกรรมฝึกฝน 30,000   30,000   30,000   30,000   จัดท าโครงการฝึก ประชาชนใหค้วามสนใจ งานพัฒนาชุมชน

หรือ ผู้มีรายได้น้อย ใหก้ับประชาชน ผู้ไม่มีรายได้ อาชีพ ปีละ  1  คร้ัง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อาชีพใหก้ับผู้มี เข้ารับการอบรมด้านอาชีพ ส านักปลัด
หรือผู้มีรายได้น้อย รายได้น้อย อย่างต่อเนือ่ง

ปีละ 1 โครงการ
8 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพือ่ใหม้ี เพือ่ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชน มีการรวมกลุ่มเพือ่พฒันา 10,000   10,000   10,000   10,000   จัดท าโครงการสนับ ประชาชนมีอาชีพและ งานพัฒนาชุมชน

รายได้อย่างยัง่ยืน เกิดการรวมกลุ่ม เพือ่พฒันาการ การฝึกฝนอาชีพ ปีละ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีรายได้มัน่คง ส านักปลัด
ฝึกฝนอาชีพ 1 คร้ัง ปีละ 1 โครงการ

9 โครงการฝึกอบรมอาชพีตีกลองยาว ส าหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ใชเ้วลาจดักจิกรรมโครงการฝึกอบรม20,000   20,000   20,000   20,000   ความพงึพอใจของ เยาวชน และประชาชน งานพัฒนาชุมชน

และประชาชนที่สนใจ หมู่ที่ 7 ว่างใหเ้กดิประโยชนห์า่งไกล ตีกลองยาว พร้อมสนบัสนนุอปุกรณ์งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนทีไ่ด้ร่วม มกีารท ากจิกรรมร่วมกนั ส านักปลัด

จากยาเสพติดและมรีายได้เสริมจ านวน 1 คร้ัง กิจกรรมร่วมกัน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
คิดเป็นร้อยละ 80 ประโยชน์



ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่ 3  ด้านการจดัระเบยีบชุมขน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ

2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ หน้าโรงเรียนวดัสฎางค์เพือ่จดัท า เพือ่ส่งเสริมการใช้แนวทาง ปรับปรุงภมูิทัศน์หน้า ................ ปรับปรุงภมูิทัศน์หน้า เยาวชน ในพืน้ทีมีการ งานพัฒนาชุมชน

เศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรับเยาวชนในพืน้ที่ เศรษฐกจิพอเพยีง  ในการ โรงเรียนวดัสฎางค์ โรงเรียนวดัสฎางค์ ด าเนินชีวติตามแนวทาง ส านักปลัด
ด าเนินชีวติ จ านวน  1 แหง่ เศรษฐกจิพอเพยีง และ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่ 3  ด้านการจดัระเบยีบชุมขน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2.4แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ติดต้ังถงัดับเพลิงบริเวณ จดุเส่ียงภายในต าบลท่าเจา้สนุก เพือ่ใช้ส าหรับระงับเหตุเพลิง ในพืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก 32,400      32,400      32,400      สามารถบรรเทา ประชาชนท่าเจา้สนุก มี งานปอูงกนั
ครอบคลุมทุกหมู่บา้น  ไหม้เบือ้งต้น บริเวณจดุเส่ียง ไม่มีเหตุสูญเสียร้ายแรง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เหตุเพลิงไหม้ได้ ความปลอดภยัในชีวติ ส านักปลัด

ที่รถดับเพลิง ไม่สามารถเขา้ถงึ จากการเกดิเหตุเพลิงไหม้ จุดละ จุดละ จุดละ มากกวา่ร้อยละ และทรัพยสิ์น จากเหตุ
80 เพลิงไหม้

2 โครงการติดต้ังท่อเดินน้ าดับเพลิง โดยการเดินท่อเหล็ก เพือ่แกป้ญัหาในการระงับเหตุ ในพืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก 32,400      32,400      32,400      สามารถบรรเทา ปอูงกนัการสูญเสียร้ายแรง งานปอูงกนั
 ชนาด Ø 4 นิ้ว ณ บริเวณจดุเส่ียงทั่วทั้งต าบลท่าเจา้สนุก เพลิงไหม้ กรณีรถดับเพลิงไม่ ไม่มีเหตุสูญเสียร้ายแรง จุดละ จุดละ จุดละ เหตุเพลิงไหม้ได้ จากเหตุเพลิงไหม้ ส านักปลัด

สามารถเขา้ระงับเหตุได้ จากการเกดิเหตุเพลิงไหม้ มากกวา่ร้อยละ
80

3 จดัหาอปุกรณ์ส าหรับการจราจรและวสัดุ อปุกรณ์ ส าหรับ เช่น เพือ่จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ จดัซ้ืออปุกรณ์ที่จ าเปน็   -   -   - ปอูงกนัการสูญเสียร้ายแรง งานปอูงกนั
งานปอูงกนัฯ เช่น วทิยส่ืุอสาร  กรวย  กระบองไฟ ฯลฯ ที่ใช้ในกจิกรรมจราจร เช่น  กรวย , กระบอกไฟ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จากเหตุอทุกภยั ส านักปลัด

แผงไฟ
4 จดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิงแรงดันสูง ชนิดหาบหาม จ านวน เพือ่ใช้ส าหรับระงับเหตุเพลิง จดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิด สามารถบรรเทา ประชาชนได้รับความ งานปอูงกนั

1 เคร่ือง แรงดัน  80  ปอนด์/ตารางนิ้ว ท่อดูด และสายส่ง ไหม้เบือ้งต้น บริเวณจดุเส่ียง หาบหาม จ านวน เหตุเพลิงไหม้ได้ ปลอดภยัในชีวติ และ ส านักปลัด
ขนาด 2.5  นิ้ว   1  ชุด สายส่งแรงดันสูง โพลีเอสเตอร์ ที่รถดับเพลิง ไม่สามารถเขา้ถงึ 1 เคร่ือง มากกวา่ร้อยละ ทรัพยสิ์น จากเหตุ
อาบยางภายในสีด าพร้อมหวัสวมเร็ว จ านวน 3 เส้นๆ ละ 80 เพลิงไหม้
20  เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณจดุเส่ียง เพือ่เฝูาระวงั เพือ่ประสานการขอรับการ ด าเนินการติดต้ังกล้อง 999,000    999,000    999,000    สามารถช่วยแก้ ประชาชนได้รับความ งานปอูงกนั
การกอ่เหตุร้าย และใช้เปน็หลักฐานในการสืบหาขอ้เท็จ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วย วงจรปดิ บริเวณจดุเส่ียง ปญัหาจากเหตุร้าย ปลอดภยัในชีวติและ ส านักปลัด
จริงขณะเกดิภยั งานที่เกีย่วขอ้ง ด าเนินการหรือ ในพืน้ที่ ต.ท่าเจา้สนุก ได้มากกวา่ร้อยละ ทรัพยสิ์น

จดัซ้ือ 70

6 ติดต้ังกระจกโค้งหรืออกุรณ์ต่างๆในการลดอบุติัเหตุ เพือ่ปอูงกนัการเกดิอบุติัเหตุใน ด าเนินการติดต้ังกระจก 15,000      15,000      15,000      15,000      สามารถช่วยแก้ ประชาชนได้รับ งานปอูงกนั
บริเวณจดุเส่ียงทั่วทั้งต าบล   การใช้ถนนสัญจร ไปมา โค้งหรืออปุกรณ์ต่างๆ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปญัหาจากอบุติั ความปลอดภยัในการ ส านักปลัด

บริเวณจดุเส่ียง (จุดละ) (จุดละ) (จุดละ) (จุดละ) เหตุ ได้มากกวา่ ใช้ถนนรอบบริเวณพืน้ที่
อยา่งน้อย  1  แหง่ ร้อยละ 70 ต าบลท่าเจา้สนุก

7 โครงการจดุร่วมบริการประชาชน เพือ่ลดอบุติัเหตุทาง เพือ่ช่วยลดอบุติัเหตุทางถนน ต้ังงบประมาณโครงการ 50,000      50,000      50,000      สามารถช่วยแก้ สามารถช่วยลดอบุติัเหตุ งานปอูงกนั
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปใีหม่ จดุร่วมบริการประชาชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปญัหาจากอบุติั ทางถนน ช่วงเทศกาล ส านักปลัด

อยา่งน้อย 1 กจิกรรม เหตุ ได้มากกวา่ ส าคัญ
ร้อยละ 70

8 โครงการสนับสนุนปอูมต ารวจชุมชนบริเวณต าบล เพือ่สนับสนุนการท างานของ ต้ังงบประมาณโครงการ 15,000      15,000      15,000      สามารถช่วย ต ารวจชุมชนสามารถ งานปอูงกนั
ท่าเจา้สนุกทั้งจดุทางเขา้วดัสฎางค์ ต ารวจชุมชนใหม้ีประสิทธภิาพ สนับสนุนปอูมต ารวจ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. บรรเทาปญัหาได้ ปฏบิติังาน เพือ่บรรเทา ส านักปลัด
และจดุหน้าวดัจงกลณี ยิง่ขึน้ ชุมชน ทั้ง  2  แหง่ มากกวา่ร้อยละ ความเดือดร้อนได้อยา่ง

50
9 โครงการท าปาูยชลอความเร็วหรือท าคล่ืนชลอความเร็ว เพือ่ลดปญัหาอบุติัเหตุในการ ด าเนินการท าคล่ืนชลอ 15,000      สามารถช่วย ประชาชนมีความ งานปอูงกนั

บริเวณจดุเส่ียงทั่วทั้งต าบล สัญจร ความเร็วหรือปาูย งบ อบต. บรรเทาปญัหาได้ ปลอดภยัในการสัญจร ส านักปลัด
ชลอความเร็ว มากกวา่ร้อยละ มากขึน้
บริเวณจดุเส่ียง ภายใน 70
ต าบลท่าเจา้สนุก

10 โครงการฝึกอบรมด้านการปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านงานปอูงกนั บคุคลากรของ  อบต . 50,000      50,000      บคุคลากรที่เขา้ สามารถน าความรู้มาใช้ งานปอูงกนั
สาธารณภยั และสมาชิก อปพร. อบรมได้ร้อยละ ในการช่วยเหลือได้อยา่ง ส านักปลัด

. ผู้น าชุมชน ประชาชน 80 ถกูต้อง รวดเร็ว
ที่สนใจ



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟเตือนจราจร พร้อมโซเซลล์ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปอูงกนั ประสานด าเนินการ .................. หลังจากด าเนินการ ประชาชนมีความปลอดภยั งานปอูงกนั
บริเวณสามแยกวดัต าหนัก ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ติดต้ังไฟแล้วจ านวน ในชีวติและทรัพยสิ์น ส านักปลัด

อบุติัเหตุลดลงเมื่อ
เทียบกบัที่ผ่านมา

12 โครงการสนับสนุน ศตส .อ.ท่าเรือ โครงการต่อสู้ 1.เพือ่น านโยบายของรัฐบาล ทุกหมู่บา้น ทุกชุมชน 40,000      40,000      จ านวน ผู้ค้า 1.กลุ่มเปาูหมายหลัก ส านักปลัด
เพือ่เอาชนะยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ 5 ร้ัวไปปฏบิติัใหบ้งัเกดิผล 84 หมู่บา้น  3 เทศบาล งบ อบต. งบ อบต. ผู้เสพยาเสพติด น าเศรษฐกจิพอเพยีง

2.เพือ่บรูณาการทุกส่วนราชการ 17  ชุมชน ในพืน้ที่ลดลงกวา่ มาประยกุต์ใช้
ร่วมกนัขบัเคล่ือนปอูงกนัและ ปทีี่ผ่านมา 2.การต่อสู้เพือ่เอาชนะ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด ยาเสพติดด าเนินไปอยา่ง
3. เพือ่บรูณาการใหทุ้กภาคส่วน เขม้แขง็
เสริมสร้างความเขม้แขง็ กบั 3.หมู่บา้น/ชุมชน มีความ
ครอบครัว หมู่บา้น ไม่ใหห้วน เขม้แขง็ มีระบบการ
กลับมาอกี เฝูาระวงัยาเสพติดอยา่ง
4. เพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ยัง่ยนื
ของชุมชน ประชาสังคม 4.ด าเนินติดตามความ
5.เพือ่แกไ้ขปญัหาการแพร่ เคล่ือนไหวของสถาน
ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน การณ์ยาเสพติดได้อยา่ง
6. เพือ่ส่งเสริมการบ าบดัรักษา ฟืน้ฟู ต่อเนื่อง

13 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ตาม เพือ่ด าเนินการตามนโยบาย จดักจิกรรมโครงการ 40,000     40,000     40,000     ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม สามารถแกไ้ขปญัหา ส านักปลัด
ตามนโยบายรัฐบาล  ของรัฐบาล ใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์ ตามนโยบายรัฐบาล งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความพงึใจ ยาเสพติดได้อยา่งมี

อยา่งน้อยปลีะ 1 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ประสิทธภิาพ และยัง่ยนื
กจิกรรม 70



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด ในชุมชน เพือ่จดักจิกรรมเพือ่ลดปญัหา จดักจิกรรมเพือ่แกไ้ข 20,000     20,000     20,000     ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ปญัหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด
เสพติดในชุมชน ปญัหายาเสพติด อยา่ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความพงึใจ ลดลง วดัผลจากการสอบ

น้อย ปลีะ  1 กจิกรรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ถามผู้น าชุมชนถงึจ านวน 
70 ผู้ติดยาเสพติดลดลง

15 โครงการสร้างสุขภาพดีโดย D.A.R.E.(ประเทศไทย) เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมใหน้ักเรียน จดักจิกรรมสร้างสุขภาพ 26,000     26,000     26,000     นักเรียนผ่านการฝึก นักเรียนทั้งสองโรงเรียน ส านักปลัด
รู้วธิปีอูงกนัภยัจากยาเสพติดที่ ดีโดย D.A.R.E. งบ กองทุน งบ กองทุน งบ กองทุน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ผ่านการฝึกอบรม
เขา้มาใกล้ตัว ทั้งสองโรงเรียน ประเทศไทย ปลีะ 1 คร้ัง ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม 80 หลักสูตร D.AR.E.

สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ



ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู ่

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยา  ที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

3 ยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการทอ่งเทีย่ว 

3.1 แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใน เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้เด็ก ด าเนินการก่อสร้างร้ัว 300,000      300,000      300,000      300,000      มีการด าเนินการ เด็กในศูนยม์ีความปลอดภัย งานการศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก นักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ก่อสร้างร้ัวรอบศพด. เพิม่มากขึ้น ส านักงานปลัด

ในสังกัด อบต. ไม่ต ากวา่ร้อยละ 50 และส่วนโยธา

ท่าเจา้สนุก ของศพด.ในสังกัด

อบต.ท่าเจา้สนุก

2 โครงการจดัท าสนามเด็กเล่น ส าหรับศูนยพ์ัฒนา เพือ่ให้เด็กมีพัฒนาการครบ ต้ังงบประมาณ จดัต้ัง 100,000      100,000      ศพด.มีสนามเด็กเล่น 1.เด็กได้รับการพัฒนา งานการศึกษา

เด็กเล็กวดัสฏางค์ และวดัจงกลณี ทั้ง 4 ด้าน  โดยเฉพาะด้าน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น งบ อบต. งบ อบต. ไม่ต ากวา่ 50 % ครบทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย ส านักงานปลัด

ร่างกาย ยดืเหยยีดกล้ามเนื้อ ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ของศพด.ในสังกัด สังคม อารมณ์ จดิใจ และส่วนโยธา

วยัเด็กเล็ก อบต.ท่าเจา้สนุก สติปัญญา

2. เด็กมีสุขภาพร่างกาย

ที่แข็งแรงจากการออก

ก าลังกาย 

3. เด็กอยากมาโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2654)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก อ าเภอทา่เรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

งบประมาณและทีม่า



ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการสนับสนุน ส่ือการเรียนการสอนและวสัดุ เพือ่พัฒนาส่ือการเรียนการสอน จดัหาส่ือการเรียนการ 100,000      100,000      100,000      100,000      ศพด.ได้รับ ศูนยเ์ด็กเล็ก มีส่ือการเรียน งานการศึกษา

อุปกรณ์ที่จ าเป็นแก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง สอน วสัดุอุปกรณ์ ให้แก่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ส่ือและวสัดุ การสอนครบครัน ตาม ส านักงานปลัด

ตามหลักเกณฑ์ วยัเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ หลักเกณฑ์ วยัเด็กเล็ก

 ปีละ 2 คร้ัง ครบร้อยละ 100 ได้มาตรฐาน ท าให้มี

ของศพด.ในสังกัด จ านวนเด็กเพิม่ขึ้น

อบต.ท่าเจา้สนุก

4 โครงการประชาสัมพันธ ์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่แนะแนวทางการเรียนต่อและ ด าเนินการโครงการ 50,000        50,000        50,000        50,000        มีการด าเนิน ศพด.ได้รับการพัฒนาทุกด้าน งานการศึกษา

เช่น โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ รับฟังปัญหาจากผู้ปกครองและ ประชุมคณะกรรมการฯ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กิจกรรมประชุม เด็กนักเรียนเพิม่มากขึ้น ส านักงานปลัด

ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน คณะกรรมการบริหารศูนย์ ผู้ปกครอง อยา่งน้อย ไม่ต ากวา่ร้อยละ50

 ปีละ  1  คร้ัง ของศพด.ในสังกัด

อบต.ท่าเจา้สนุก

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับ เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและ ด าเนินการจดักิจกรรม 100,000      100,000      100,000      100,000      มีการด าเนิน เด็กๆ เกิดจนิตนาการ งานการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จริยธรรม วฒันธรรมและการเป็น เรียนรู้นอกสถานที่ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โครงการทัศนศึกษา เพลิดเพลิน สนุกสนาน ส านักงานปลัด

คนดีของสังคม อยา่งน้อย ปีละ 1 คร้ัง นอกสถานที่ ได้เห็นทัศนียภาพที่

ไม่ต ากวา่ร้อยละ 50 แตกต่าง

ของศพด.ในสังกัด

อบต.ท่าเจา้สนุก

6 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันและที่ล้างจาน เพือ่พัฒนาการด้านร่างการ ต้ังงบประมาณด าเนินการ 200,000      200,000      200,000      200,000      มีการด าเนินการ เด็กมีการพัฒนาการด้าน

 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัสฏางค์ สุขภาพ อนามัย ก่อสร้าง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ก่อสร้างที่แปรงฟัน ร่างกาย ถูกต้องตามหลัก   ส านักงานปลัด

และล้างจาน สุขภาพ อนามัยที่ดี ส่วนโยธา

ครบร้อยละ 100 

ของศพด.ที่ต้องการ

ใช้ประโยชน์



ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

7 โครงการกิจกรรมวนัส าคัญและประเพณีต่างๆ เพือ่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมมีความกล้าจดักิจกรรมตามวนัส าคัญ 50,000        50,000        50,000        50,000        มีการจดักิจกรรม 1.เด็กจะได้เรียนรู้วนัส าคัญ งานการศึกษา

เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัขึ้นปีใหม่ แสดงออกมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน และประเพณีต่างๆโดย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในวนัส าคัญของชาติ และประเพณีของไทย ส านักงานปลัด

วนัขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์  วนัเข้าพรรษา คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม ไม่น้อยกวา่ 5 คร้ัง 2.เด็กจะมีความสัมพันธ์

วนัออกพรรษา จติใจ สังคม กิจกรรมด้วย ต่อปีงบประมาณ ที่ดีกับครอบครัวมากขึ้น

ปัญหาของสังคมใน

อนาคต

3. เด็กมีการพัฒนาการ

ครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย

สังคม อารมณ์ จติใจและ

สติปัญญา

8 โครงการหนูน้อยวยัใส ใส่ใจสุขภาพ เพือ่จดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก จดักิจกรรมส่งเสริมให้ 30,000        30,000        30,000        30,000        มีการจดักิจกรรม เด็กในศูนยม์ีพัฒนาการ งานการศึกษา

ออกก าลังกาย ยดืเหยยีดกล้ามเนื้อเด็กเล็กในศูนยเ์ด็ก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ เติบโตสมวยัร่างกายแข็งแรง ส านักงานปลัด

ออกก าลังกาย +แหล่งอื่น +แหล่งอื่น +แหล่งอื่น +แหล่งอื่น ให้กับนักเรียน

อยา่งเหมาะสมกับวยั ครบ ร้อยละ100 

จ านวน 1 คร้ัง

9 โครงการสนับสนุนด้านงานวชิาการ ส่งเสริมกิจกรรม 1. เพือ่ให้นักเรียนโรงเรียนในเขต ส่งเสริมการเข้าร่วม 50,000        50,000        50,000        50,000        มีการสนับสนุน นักเรียนในโรงเรียน งานการศึกษา

ด้านศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนภายในต าบลท่าเจา้สนุก   พืน้ที่อบต.ท่าเจา้สนุกได้เข้าร่วม กิจกรรมทางวชิาการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบประมาณหรือ วดัสฎางค์และวดัจงกลณี ส านักงานปลัด

กิจกรรมด้านวชิการ จากหน่วยงานต่างๆ +แหล่งอื่น +แหล่งอื่น +แหล่งอื่น  + แหล่งอื่น อื่นๆแก่โรงเรียน มีความรู้เพิม่มากขึ้น

2.  มีความรู้เพิม่เติมจากการหา ในพืน้ที่

ประสปการณ์นอกห้องเรียน ไม่ต ากวา่ ร้อยละ50



ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

10 โครงการกีฬาสร้างสานสัมพันธ์ 1. เพือ่สร้างสานสัมพันธข์อง เด็กๆในพืน้ที่ต าบล 30,000        30,000        30,000        30,000        มีการสนับสนุน เด็ก ๆภายในพืน้ที่ ต าบล งานการศึกษา

เด็กๆ ในพืน้ที่ ท่าเจา้สนุก และ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบประมาณ ท่าเจา้สนุกและภายใน ส านักงานปลัด

2. เพือ่สร้างสานสัมพันธข์อง นักเรียนในกลุ่ม +แหล่งอื่น    + แหล่งอื่น    + แหล่งอื่น    + แหล่งอื่น หรือจดัการ กลุ่มนิตยากร มีความ

เด็กๆ ภายนอกพืน้ที่ โรงเรียนนิตยากร แข่งขันกีฬา สัมพันธอ์ันดี รู้จกัความ

3. เพือ่ให้เด็ก ๆ รู้จกัความ ไม่ต ากวา่ร้อยละ 30 สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ

สามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ ของจ านวนโรงเรียน

ในเขตอบต.

ท่าเจา้สนุก

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - 1.เพือ่เด็กๆในพืน้ที่ต าบล นักเรียนทุกคนใน 10,000        10,000        10,000        10,000        มีการสนับสนุน 1.นักเรียนทุกคนภายใน งานการศึกษา

เนตรนารีเยาวชนภายในพืน้ที่ ต าบลท่าเจา้สนุก ท่าเจา้สนุก เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนวดัจงกลณี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบประมาณ โรงเรียนและภายใน ส านักงานปลัด

เนตรนารี ตามหลักสูตร และนักเรียนในกลุ่ม ไม่ต ากวา่ร้อยละ 30 กลุ่มนิตยากร ได้เข้าค่าย

2. เพือ่ให้นักเรียนภายในโรง โรงเรียนนิตยากร ของจ านวนโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารีตาม

เรียนและภายในกลุ่มโรงเรียน ในเขตอบต. หลักสูตร และรู้จกัการ

นิตยากร รู้จกัการอยูร่่วมกันเป็น ท่าเจา้สนุก อยูร่่วมกันเป็นหมู่คณะ

หมู่คณะ

12 โครงการสนับสนุนทัศนศึกษานักเรียน  1.เพือ่ให้นักเรียนภายใน 1. นักเรียนทุกคน 30,000        30,000        30,000        30,000        ด าเนินการ นักเรียนทุกคนภายใน งานการศึกษา

โรงเรียนและผู้ปกครองได้ไป 2. ผู้ปกครองนักเรียน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สนับสนุน โรงเรียนและผู้ปกครองได้ ส านักงานปลัด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในโรงเรียนวดัจงกลณี งบประมาณ มีความรู้ และความสุข

2.เพือ่ให้นักเรียนได้มีความรู้ รวมทั้งส้ินมากกวา่ ให้โรงเรียน จากการได้เรียนรู้นอก

และความสุขจากการได้เรียนรู้ 100  คน ในเขตพืน้ที่ สถานที่

นอกสถานที่ ไม่ต ากวา่ร้อยละ50

ของจ านวนโรงเรียน

ในเขตอบต.

ท่าเจา้สนุก



ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

13 สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนให้กับโรงเรียนใน  เพือ่ให้เด็กๆ ภายในพืน้ที่ เด็ก ๆ ในพืน้ที่ต าบล 320,000      320,000      320,000      320,000      ด าเนินการ 1.เด็กๆในพืน้ที่ท่าเจา้สนุก งานการศึกษา

เขตต าบล ท่าเจา้สนุก ต าบลท่าเจา้สนุก ได้เรียนรู้จากครู ท่าเจา้สนุก จ านวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. หรือสนับสนุน ได้เรียนรู้และมีความสุข ส านักงานปลัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มากกวา่  50  คน  งบประมาณ จากการได้เรียนภาษา

โครงการสอน อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 2.เด็กๆในพืน้ที่ ต าบล

ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 50 ท่าเจา้สนุกจะได้น า

ของจ านวนโรงเรียน ภาษาอังกฤษไปใช้

ในเขตอบต.

14  โครงการสนับสนุนการจดัการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.เพือ่ป้องกันไม่ให้นักเรียน นักเรียนทุกโรงเรียน 50,000        50,000        50,000        50,000        มีการสนันสนุน 1. ประชาชนในเขตอ าเภอ งานการศึกษา

อ าเภอท่าเรือ  ประจ าปี  2553 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในเขตอ าเภอท่าเรือ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบประมาณ ท่าเรือ มีความพึงพอใจ ส านักงานปลัด

2.เพือ่ให้นักเรียนได้แข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วม หรือจดัการแข่ง ต่อผลการแข่งขัน

กีฬานักเรียนระดับอ าเภอ และ แข่งขัน กีฬานักเรียน กีฬานักเรียน

จงัหวดั ไม่ต ากวา่ ร้อยละ 30 2. นักเรียนในเขตพืน้ที่

3. เพือ่ให้นักเรียนมีสุขภาพ ของจ านวนโรงเรียน อปท.มีสุขภาพแข็งแรง

แข็งแรง ในเขตอบต. และไม่เกี่ยวข้องกับ

4. เพือ่ให้นักเรียนมีความรัก ยาเสพติด

ความสามัคคีกัน

5.เพือ่ให้ อปท.มีส่วนร่วมใน

การจดัการแข่งขัน

15 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั  และอาหารเสริมนมเพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนใน เด็กนักเรียนในเขต 500,000      500,000      500,000      500,000      ด าเนินการ ไม่มีเด็กนักเรียนในพืน้ที่ งานการศึกษา

แก่โรงเรียน ทั้งสองโรงเรียนในเขตพืน้ที่  เขตพืน้ที่ มีร่างกายเจริญเติบโต พืน้ที่ทุกคนมีร่างกาย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สนับสนุน ที่เจริญเติบโตไม่ได้ ส านักงานปลัด

มีพัฒนาการทางด้านสมอง เจริญเติบโตสมวยั งบประมาณ มาตรฐาน

สมวยั ให้โรงเรียน

ครบร้อยละ 100



ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมการจดักิจกรรม สนับสนุนการจดั 50,000        50,000        50,000        50,000        ด าเนินการ เด็กๆได้ท ากิจกรรมร่วม งานการศึกษา

วนัเด็กแห่งชาติ และสอดแทรก กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จดักิจกรรม กัน ได้รับความสนุกสนาน ส านักงานปลัด

ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีละ  1  คร้ัง วนัเด็กหรือ ส่งผลต่อการพัฒนาด้าน

ให้กับเด็ก สนับสนุน อื่นอีกต่อไป

งบประมาณ

ครบร้อยละ 100

ของจ านวนโรงเรียน

ในเขตอบต.

17 โครงการสนับสนุนการจดักิจกรรมของโรงเรียนทั้ง2 เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กๆ สนับสนุนกิจกรรม 50,000        50,000        50,000        50,000        มีการสนับ เด็กๆ มีการพัฒนาการ งานการศึกษา

โรงเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก มๆีพัฒนาการที่ดีเจริญเติบโตทั้ง เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สนุนงบประมาณ ด้านร่างกายและจติใจ ส านักงานปลัด

ส าหรับเด็ก ๆในต าบลท่าเจา้สนุก ด้านร่างกาย และจติใจ สมวยั ที่ดีส าหรับเด็กๆ หรือจดักิจกรรม

จ านวน  1  กิจกรรม ส่งเสริมการ

เรียนรู้

ไม่ต ากวา่ร้อยละ 30

18 โครงการติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศพด. เพือ่ป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้ังงบประมาณด าเนินการ 60,000        60,000        มีการด าเนินการ เด็กได้รับการป้องกันโรค

วดัจงกลณี และศพด.วดัสฏางค์ และแมลงมีพิษ ต่างๆ ก่อสร้าง งบ อบต. งบ อบต. ติดมุ้งลวด ไข้เลือดออกมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

ครบ 100 % อนามัยที่ดี ส่วนโยธา

ของศพด.ที่ต้องการ

ใช้ประโยชน์

19 โครงการก่อสร้างที่กันดินรอบตัวอาคาร ป้องกันดินสไลด์ลงมาจากด้านบน ต้ังงบประมาณด าเนินการ 400,000      มีการด าเนินการ ศพด.มีความ มั่นคง แข็งแรง

ศพด.วดัสฏางค์ ท าให้อาคารเสียหาย ก่อสร้าง งบ อบต. ก่อสร้าง ส านักงานปลัด

ครบ 100 % ส่วนโยธา

ของศพด.ที่ต้องการ

ใช้ประโยชน์



ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่ 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรอียุธยา  ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตร ์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการทอ่งเที่ยว 

3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หนว่ยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศาลาชั้นล่างวัดมะขามโพลง เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง ด าเนนิการ ด าเนนิการปรับปรุง 200,000    200,000     ประชาชน ได้ใช้ศาลา ประชาชน ได้ใช้ศาลา ส านกังานปลัด

เพื่อใช้ประโยชน ์ในการประกอบพธิีกรรม ปรับปรุงพื้นที่ศาลาวัดเพื่อใช้ ศาลาวัดมะขามโพลง งบ อบต. งบ อบต. วัดมะขามโพลง ในการ วัดมะขามโพลง ในการ ส่วนโยธา

ทางศาสนา (3401) ในการประกอบพธิีกรรม ชั้นล่าง โดยการปรับพื้น ประกอบพธิีกรรมทาง ประกอบพธิีกรรมทาง

ทางศาสนา ปกูระเบื้อง จ านวน ศาสนา มากขึ้น อย่างมั่นคงและปลอดภยั

1  แหง่ คิดเปน็ร้อยละ 50

2 โครงการท าถนนทางเดิน จากวัดจงกลณี เพื่อใหป้ระชาชน เดินทางไป กอ่สร้างถนนทางเดิน 200,000     กอ่สร้างถนนทางเดิน ประชาชนสามารถเดินทาง ส านกังานปลัด

หมู่ที่ 5 - ศาลเจ้าพอ่  กอ กา  เคารพสักการะศาลเจ้าพอ่ กอ กาเพื่อไปเคารพสักการะ งบ อบต. ไปศาลเจ้าพอ่ กอ กา เข้าไปสักการะศาลเจ้าพอ่ ส่วนโยธา

ได้โดยสะดวก ศาลเจ้าพอ่ กอ กาได้ จ านวน 1 แหง่ กอ กา  ได้โดยสะดวก

โดยสะดวก จ านวน 1

แหง่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2654)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่มา

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก อ าเภอทา่เรอื จังหวัดพระนครศรอียุธยา



ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หนว่ยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวันสงกรานต์กตัญญูชาวทา่เจ้าสนกุ เพื่ออนรัุกษง์านประเพณี จัดกจิกรรมวันสงกรานต์ 200,000    200,000   200,000    200,000     จัดกจิกรรม ประชาชนทา่เจ้าสนกุ ส านกังานปลัด

สงกรานต์ใหค้งอยู่สืบต่อไป ปลีะ  1  คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) วันสงกราณต์ ได้ท ากจิกรรมรดน้ า ส่วนการศึกษา

และเกดิความสามคัคีในชุมชน หรือสนบัสนนุ ด าหวั ผู้สูงอายุร่วมกนั

งบประมาณ ประเพณีอนัดีงามยัง

จ านวน 1 คร้ัง คงอยู่สืบต่อไป

4 โครงการจิดกจิกรรมแหเ่ทยีนวันเข้าพรรษา เพื่ออนรัุกษง์านประเพณี จัดกจิกรรมถวายเทยีน 50,000     50,000     50,000     50,000       จัดกจิกรรม ประชาชนเกดิความ ส านกังานปลัด

แหเ่ทยีนเข้าพรรษาใหค้งอยู่สืบ วันเข้าพรรษาเพื่อให้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แหเ่ทยีนพรรา สามคัคี ประเพณีที่ดีงาม ส่วนการศึกษา

ต่อไป อนรัุกษว์ัฒนธรรมไทย จ านวน 1 คร้ัง ยังคงอยู่สืบต่อไป

5 โครงการปรับปรุงพฒันาท านบุ ารุงศาสน เพื่อใหป้ระชาชนได้มสีถานที่ ปรับปรุงพฒันาสถานที่ 300,000    300,000   300,000    300,000     ด าเนนิการ ประชาชนมสีถานที่ ส านกังานปลัด

สถานในต าบลทา่เจ้าสนกุ ส าหรับประกอบกจิกรรมทาง ประกอบพธิีทางศาสนา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปรับปรุงพฒนา ส าหรับประกอบ ส่วนโยธา

ศาสนา จ านวน 1 แหง่ วัดจ านวน 1 แหง่ กจิกรรมทางศาสนา 

มคีวามมั่นคงแข็งแรง

เพิ่มขึ้นคิดเปน็

ร้อยละ 30

6 โครงการท าบญุเล้ียงพระในวันส าคัญและ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิก พนกังานด าเนนิการจัดกจิกรรม 50,000     50,000     50,000     50,000       จัดกจิกรรม ผู้บริหาร สมาชิก พนกังาน ส านกังานปลัด

ประเพณีต่างๆของต าบลทา่เจ้าสนกุ ประชาชน  ได้มส่ีวนร่วม ประกอบพธิีทางศาสนา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ท าบญุเล้ียงพระ ประชาชนได้ใช้หลักธรรม ส่วนการศึกษา

ในการท าบญุและประกอบ ในวันขึ้นปใีหม่ ด าเนนิชีวิตส่งผลใหช้ีวิต

กจิกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสาน และวันส าคัญไมน่อ้ยกว่า มคีวามสุขสร้างสังคมนา่อยู่

ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 2คร้ัง

งบประมาณและที่มา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

3 ยุทธศาสตร์ ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการท่องเที่ยว 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าเรือ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจรรมเพื่อเป็นการ 50,000     50,000     50,000     50,000     ด าเนินการ ประชาชนในพื้นที่ ให้ ส านักงานปลัด

และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบต่อไป ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สนับสนุน ความส าคัญของภมูิปัญญา

 อย่างน้อย  1 กิจกรรม งบประมาณ ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 1 คร้ัง

2 โครงการอุดหนุนงานอยุธยามรดกโลก เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ต้ังงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน 20,000     20,000     20,000     20,000     ด าเนินการ งานอยุธยามรดกโลก ส านักงานปลัด

อยุธยามรดกโลก ให้เป็นเทศกาล การจัดงานอยุธยา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สนับสนุน เป็นที่รู้จัก ของประชาชน

ประเพณี ที่ยิ่งใหญข่องจังหวัด มรดกโลก ปีละ  1  คร้ัง งบประมาณ ทั้งประเทศ

พระนครศรีอยุธยา จ านวน1 คร้ัง

3 โครงการอุดหนุนรัฐพธิี  งานวัฒนธรรมประเพณี และวัน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ต้ังงบประมาณอุดหนุน 100,000   100,000   100,000   100,000   จัดกิจกรรม ปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการ ส านักงานปลัด

ส าคัญของชาติ การแสดงความจงรักภกัดีของ งานรัฐพธิีงานวัฒนธรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตามวันส าคัญ ประชาชนมีความจงรัก

ประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ประเพณี และวันส าคัญ ของชาติหรือสนับ ภกัดีต่อพระมหากษัตริย์

และส่งเสริมงานวัฒนธรรม ของชาติ  1  คร้ัง สนุนงบประมาณ และให้ความส าคัญกับ

ประเพณี และงานวันส าคัญของชาติ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง กิจกรรมทางศาสนา

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ป ี(พ.ศ.2561 - 2654)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดบั โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้หลัก จัดกิจกรรมส่งเสริม 30,000     30,000     30,000     30,000     ด าเนินการ ประชาชนใช้หลักศีลธรรม ส านักงานปลัด

และเยาวชนต าบลท่าเจ้าสนุก ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ศีลธรรม แก่ประชาชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จัดกิจกรรม ในการด าเนินชีวิต ส่งผล

และเยาวชน อย่างน้อย ในวันส าคัญ ให้ชีวิตมีความสุข

ปีละ  1  กิจกรรม ทางศาสนา

อย่างน้อย 3 คร้ัง



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการท่องเที่ยว 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้แข่งขันกีฬาเพื่อเป็น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 50,000      50,000    50,000    50,000     จัดกิจกรรมแข่งขัน ประชาชนเห็นความส าคัญ ส านักงานปลัด

การออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความส าคัญของการออกก าลังกาย ประชาชนเห็นความ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กีฬาจ านวน 1 คร้ัง ของการออกก าลังกาย

ส าคัญของการออกก าลัง มากขึ้น

กาย   อย่างน้อยปีละ

1  คร้ัง

2 โครงการสนับสนุน กลุ่มกีฬาต่าง ๆ ในการจัดแข่งขันเพื่อเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มกีฬาภายใน สนับสนุนการจัดกีฬา 100,000    100,000   100,000   100,000   มีการสนับสนุน กลุ่มกีฬาต าบลท่าเจ้าสนุก ส านักงานปลัด

เชื่อมความสามัคคี   และเป็นตัวแทนของต าบลเข้าร่วมต าบล ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ของกลุ่มกีฬา  ตามค า งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบประมาณในการ มีความเข้มแข็ง  ยั่งยืน

แข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ จัดแข่งขันกีฬา

อย่างน้อย 1 คร้ัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ัง ณ ศาลา SML เพื่อด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 95,000      95,000    95,000    95,000     มีการด าเนินการ ประชาชน หมู่ที่ 2 ส านักงานปลัด

หมู่ที่ 2 ออกก าลังกายกลางแจ้ง ส าหรับ กลางแจ้ง จ านวน 1 แห่ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ติดต้ังเคร่ือง มีสุขภาพร่างกาย ส่วนโยธา

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ติดต้ัง ณ บริเวณศาลา ออกก าลังกาย แข็งแรง

SML กลางแจ้ง 1 แห่ง

4 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  ส าหรับแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน มีอุปกรณ์ ต้ังงบประมาณจัดหา 45,000      45,000    45,000    45,000     มีการจัดหา ประชาชนเห็นความส าคัญ

กีฬาส่วนกลางส าหรับใช้ใน อุปกรณ์กีฬา ส าหรับ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อุปกรณ์กีฬา ของการออกก าลังกาย ส านักงานปลัด

หมู่บ้าน หมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน มากขึ้น

จ านวน  1  คร้ัง

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ส าหรับชุมชนเพื่อส่งเสริม เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ ด าเนินการก่อสร้าง 98,000      98,000    98,000    98,000     มีการด าเนินการ ประชาชนได้ใช้ส าหรับ ส านักงานปลัด

ให้ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย หรือใช้ส าหรับแข่งขันกีฬาส าหรับออกก าลังกาย หรือจัดการ ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ก่อสร้างลานกีฬา ออกก าลังกาย หรือ ส่วนโยธา

กีฬา แข่งขันกีฬาในชุมชน จ านวน  1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง แข่งขันกีฬา

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ลานกีฬา หรือ เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง ด าเนินการ ปรับปรุงลานกีฬา หรือ 30,000      30,000    30,000     ด าเนินการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ส าหรับ ส านักงานปลัด

อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้งที่ช ารุดทรุดโทรมให้อยู่ ปรับปรุงซ่อมแซม ลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ลานกีฬาและอุปกรณ์ ออกก าลังกาย หรือ ส่วนโยธา

ในสภาพใช้การได้ดี หรืออุปกรณ์ ออกก าลังกาย จ านวน ออก าลังกายที่ช ารุด แข่งขันกีฬาได้อย่างมี

1 แห่ง ภายในต าบล ประสิทธิภาพ



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 โครงการก่อสร้างสนามเปตองพร้อมอุปกรณ์ ม.7 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬา ก่อสร้างสนามเปตองพร้อม 300,000   ก่อสร้างสนามเปตอง ประชาชนได้ใช้ส าหรับ ส านักงานปลัด

 ต.ท่าเจ้าสนุก เปตอง ส่งเสริมการออกกก าลังกาย อุปกรณ์ งบ อบต. พร้อมอุปกรณ์ ออกก าลังกาย หรือ ส่วนโยธา

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน 1 แห่ง แข่งขันกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

8 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที่  7(สนามเด็กเล่น) ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000   มีการด าเนินการ ประชาชน หมู่ที่ 7 ส านักงานปลัด

ให้ประชาชนใช้ส าหรับ งบ อบต. ติดต้ังเคร่ือง มีสุขภาพร่างกาย ส่วนโยธา

ออก ากลังกายใช้เวลาว่างให้ ออกก าลังกาย แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์ กลางแจ้ง 1 แห่ง

9 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที่ 6(สามแยกซุ้มวัด) ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 100,000   มีการด าเนินการ ประชาชน หมู่ที่ 6 ส านักงานปลัด

ให้ประชาชนใช้ส าหรับ งบ อบต. ติดต้ังเคร่ือง มีสุขภาพร่างกาย ส่วนโยธา

ออก ากลังกายใช้เวลาว่างให้ ออกก าลังกาย แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์ กลางแจ้ง 1 แห่ง

10 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่  4 ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 100,000   มีการด าเนินการ ประชาชน หมู่ที่ 4 ส านักงานปลัด

จ านวน 1 แห่ง บริเวณหมู่ที่ 4. ให้ประชาชนใช้ส าหรับ งบ อบต. ติดต้ังเคร่ือง มีสุขภาพร่างกาย ส่วนโยธา

ออก ากลังกายใช้เวลาว่างให้ ออกก าลังกาย แข็งแรงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์ กลางแจ้ง 1 แห่ง



ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ต าบล เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน 100,000   100,000   ด าเนินการ ประชาชนเกิดความ ส านักงาน

ท่าเจ้าสนุก  กีฬาพื้นบ้านส่งเสริมให้ประชาชน สานสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) จัดกิจกรรม สามัคคี ประเพณีที่ดีงาม ปลัด

มีความรักและความสามัคคี แข่งกีฬาพื้นบ้าน ยังคงอยู่สืบต่อไป

จ านวน 1 คร้ัง

12 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก าลังกายหมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนออกก าลังกาย ปรับปรุงลานกีฬา หรือ 50,000    ด าเนินการปรับปรุง ประชาชนได้ใช้ส าหรับ ส านักงานปลัด

ในสภาพใช้การได้ดี ซ่อมแซมอุปกรณ์ งบ อบต. ลานกีฬาและอุปกรณ์ ออกก าลังกาย อย่างมี ส่วนโยธา

หรืออุปกรณ์ ออกก าลังกาย จ านวน ออก าลังกายที่ช ารุด ประสิทธิภาพ

1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง



ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู ่

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ยทุธศาสตร์ที ่ 3   ดา้นการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและการทอ่งเทีย่ว 

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตวัชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสืบสานต านานตามรอยเสด็จพระเจา้ทรงธรรม เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ จดักจิกรรมสืบสานตาม 100,000     100,000   100,000   100,000  จดักจิกรรม ต านานบอ่น้ าพระเจา้ ส านักงานปลัด

ภายในต าบลท่าเจา้สนุก อนุรักษต์ านานพระเจา้ทรงธรรม รอยพระเจา้ทรงธรรม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สืบสานต านาน ทรงธรรมเปน็ที่รู้จกั งานการศึกษา

ซ่ึงเปน็แหล่ง โบราณสถานของ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ สมเด็จพระเจา้ ของประชาชนทั่วไป

ต าบลท่าเจา้สนุกใหค้งอยูต่่อไป ทราบถงึประวติัความเปน็ ทรงธรรม และขยายผลเปน็แหล่ง

มา ตามต านานบอ่น้ า จ านวน 1 คร้ัง ท่องเที่ยว

พระเจา้ทรงธรรม ปลีะ

1 กจิกรรม

2 โครงการท าถนนทางเดิน จากวดัจงกลณี หมู่ที่ 5 - ศาลเจา้ เพือ่ใหป้ระชาชน เดินทางไป กอ่สร้างถนนทางเดิน 50,000       50,000    50,000     50,000    ด าเนินการ ประชาชนสามารถเดินทาง ส านักงานปลัด

พอ่  กอ กา  โดยการลงลูกรังหรือแผ่นปนูความยาว 90 ม. เคารพสักการะศาลเจา้พอ่ กอ กา เพือ่ไปเคารพสักการะ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. กอ่สร้างทางเดิน เขา้ไปสักการะศาลเจา้พอ่ ส่วนโยธา

ได้โดยสะดวก ศาลเจา้พอ่ กอ กาได้ จ านวน 1 แหง่ กอ กา  ได้โดยสะดวก

โดยสะดวก จ านวน 1

แหง่

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก อ าเภอทา่เรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา



ตวัชีว้ัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 (KPI) ว่าจะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บงึสวนพริก ใหเ้ปน็สถานที่พกั เพือ่เสนอขอรับการสนับสนุน ด าเนินการปรับปรุง 500,000     500,000   500,000   500,000  ด าเนินการปรับปรุง บงึสวนพริกเปน็สถานที่ ส านักงานปลัด

ผ่อนหยอ่นใจ  (3703) เคร่ืองจกัรกลหนัก ในการ ภมูิทัศน์บริเวณรอบบงึ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. บงึสวนพริก พกัผ่อนหยอ่นใจ ของ ส่วนโยธา

ปรับสภาพภมูิทัศน์ สวนพริก โดยใช้เคร่ือง จ านวน 1 แหง่ ชาวต าบลท่าเจา้สนุก

จกัรกลหนัก จ านวน 1 คร้ัง

4 โครงการกจิกรรมส่งเสริมพฒันาศาลเจา้พอ่ กอ กา ใหเ้ปน็ เพือ่จดักจิกรรมส่งเสริมใหศ้าลเจา้ จดักจิกรรมส่งเสริม 50,000    50,000     50,000    จดักจิกรรมไหว้ ศาลเจา้พอ่ กอ กา เปน็ ส านักงานปลัด

สถานท่ีเคารพ สักการะ ของชาวต าบลท่าเจา้สนุก (3705) พอ่ กอกา ใหเ้ปน็ที่รู้จกัของ พฒันาศาลเจา้พอ่ กอ กา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ศาลเจา้พอ่กอกา แหล่งโบราณสถานที่เปน็ ส่วนโยธา

ประชาชนต าบลท่าเจา้สนุก จ านวน  1  กจิกรรม จ านวน 1 คร้ัง ที่รู้จกัของชาวต าบล

และประชาชนทั่วไป ท่าเจา้สนุก

5 โครงการจดัต้ังตลาดน้ า บริเวณริมแม่น้ าปา่สัก หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ส าหรับ จดัต้ังตลาดน้ าจ านวน 1 แหง่ 200,000  จดัต้ังตลาดน้ า ประชาชนมีสถานที่จ าหน่าย ส านักงานปลัด

. จ าหน่ายสินค้าเกษตร และเปน็แหล่ง งบ อบต. จ านวน 1 แหง่ สินค้าเกษตร และมีท่องเที่ยว ส่วนโยธา

ท่องเที่ยว เพิม่ขึน้



4.ยทุธศาสตร์ ด้านการเกษตร
4.1แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) วา่จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า  เส้นบริเวณเรียบทาง เพือ่จดัหาผู้รับจา้ง ด าเนนิการ ด าเนนิการดาดคอนกรีต 1,000,000      จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

รถไฟ หมูท่ี ่3 เชือ่มคลองชลประทาน ระยะทาง 1,500 ม. ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า คลองส่งน้ า  หมูท่ี ่3 เกษตรกร มคีวาม น้ าเพือ่การเกษตร และ

เนือ่งจากปจัจบุนั มสีภาพเปน็คลองดินต้ืนเขนิ บริเวณ คลองเรียบทางรถไฟ ระยะทาง 1,500 ม. พงึพอใจ ไมน่อ้ย อยา่งมปีระสิทธภิาพและ กองชา่ง

หมูท่ี ่3 จ านวน  1  แหง่ กวา่ร้อยละ ๘๐ เพยีงพอ

2 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ า  บริเวณคลองตาวอน เพือ่แกป้ญัหา คลองระบายน้ า ด าเนนิการวางทอ่ ๑๐๐๐๐๐๐ ด าเนนิการวางทอ่ เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

ฝ่ังตะวนัออก  (หมูท่ี ่3) เนือ่งจากปจัจบุนัมสีภาพรกร้าง ด้ืนเขนิ ลอดเหล่ียม เพือ่ปอ้งกนั ลอดเหล่ียม จ านวน น้ าเพือ่การเกษตรอยา่ง และ

ต้ืนเขนิ ขยะ และวชัพชื ทีไ่หลมา ๑ แหง่ มปีระสิทธภิาพ และ กองชา่ง

มากบัน้ า เพยีงพอตลอดทัง้ปี

3 โครงการลอกคลองระบายน้ า บริเวณหนา้บา้นนาย เพอืใชเ้ปน็แหล่งน้ าเพือ่การ ด าเนนิการลอกคลองต้ังแต่ ตามประมาณ เกษตรกรมแีหล่งน้ า เกษตรกร สามารถใช้ กองชา่ง

ส าเนยีง -บา้นนายด า (4104) เกษตรอยา่งมปีระสิทธภิาพ บา้นนายส าเนยีงถงึบา้น ราคา อบต. ส าหรับการเกษตร น้ าเพือ่การเกษตรอยา่ง

นายด า อบต.ทา่เจา้สนกุ พอเพยีงและมี มปีระสิทธภิาพ และ

ประสิทธภาพ เพยีงพอตลอดทัง้ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยาที ่8 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยนื

งบประมาณและทีม่า

  ผ.๐๑ 



เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) วา่จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

4 ฝังทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  60 ซม. ความ เพือ่ใชส้ าหรับระบายน้ าและเกบ็ ด าเนนิการฝังทอ่ ตามประมาณ จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

ยาว  349  เมตร ใส่บอ่พกัตะกอน จ านวน  ๗๐ จดุ กกัน้ าเพือ่การเกษตร อยา่งมี ระบายน้ า บริเวณ ราคา อบต. เกษตรกร น้ าเพือ่การเกษตร และ

ฝาปดิคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๔ นิว้ ฝาละ ๒ ชิน้ ประสิทธภิาพเพยีงพอ ถนนขา้มคลองส่งน้ า อบต.ทา่เจา้สนกุ มผีลผลิตเพิม่ขึน้ อยา่งมปีระสิทธภิาพ กองชา่ง

ทอ่ทางแยกเขา้ ออก จ านวน ๖ จดุ นานายศุภชยั ตรีบตุร ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ

บริเวณดอนพรหม 60 ราย

จ านวน  1  แหง่

5 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าพลังงานไฟฟา้  เนือ่งจาก เพือ่ใชส้ าหรับระบายน้ าและเกบ็ ด าเนนิการซ่อมแซม 800,000        จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

บางชว่งช ารุด (คลองปนู) หมูท่ี ่ 5 ความยาว 1,500 ม. กกัน้ าเพือ่การเกษตร อยา่งมี คลองส่งน้ าพลังงาน เกษตรกร น้ าเพือ่การเกษตร และ

ประสิทธภิาพเพยีงพอ ไฟฟา้ จ านวน  1  แหง่ มผีลผลิตเพิม่ขึน้ อยา่งมปีระสิทธภิาพ กองชา่ง

ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ

60 ราย

6 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าเพือ่การเกษตร เพิม่เติม เพือ่จดัหาเคร่ืองสูบน้ าบา้น ด าเนนิการจดัหาเคร่ือง 2,500,000      จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

จากเคร่ืองสูบน้ าบา้นกอกา หมูท่ี ่5 กอกา เพิม่ขึน้จากเดิม สูบน้ าเพิม่เติม จ านวน งบ อบต. เกษตรกร น้ าเพือ่การเกษตร และ

1 เคร่ือง มคีวามพงึพอใจ อยา่งมปีระสิทธภิาพ กองชา่ง

  - ขอเพิม่มอเตอร์ส ารอง ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ

๖๐ ราย

7 โครงการระบบทอ่น้ าดิบเพือ่การเกษตร ม. 6 เพือ่ใชใ้นการเกษตรครัวเรือน ติดต้ังระบบทอ่น้ าดิบ ตามประมาณ ประชาชนไมน่อ้ย ประชาชนมกีารท าการ งานเกษตร

เพือ่การเกษตร หมูท่ี ่๔ ราคา อบต. กวา่ร้อยละ  ๖๐ เกษตรครัวเรือน และ

จ านวน ๑ แหง่ ทา่เจา้สนกุ ของครัวเรือนได้ กองชา่ง

มกีารปลูกพชื

สวนครัว

8 โครงการวางทอ่ระบายน้ า บริเวณต้ังแต่บา้นนายจริะฯ - เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมนี้ า ด าเนนิการวางทอ่ ตามประมาณ จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

ร้านตัดผมนายบรรจง  บญุสาร ส าหรับใชเ้พือ่การเกษตร ระบายน้ า จ านวน ราคา อบต. เกษตรกร น้ าเพือ่การเกษตร และ

1 แหง่ ทา่เจา้สนกุ มคีวามพงึพอใจ อยา่งมปีระสิทธภิาพและ กองชา่ง

ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ เพยีงพอ

๖๐ ราย



เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) วา่จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

9 โครงการวางทอ่ถมดินบริเวณบา้น นายสมเกยีรติ อนเุดช เพือ่ระบายน้ าทว่มขงั และใชเ้พือ่ ด าเนนิการวางทอ่ถมดิน ตามประมาณ ประชาชน ประชาชน สามารถใช้ งานเกษตร

หมูท่ี ่9  การเกษตร บริเวณบา้นนายสมเกยีรติ ราคา อบต. มคีวามพงึ สัญจรได้โดยสะดวก และ

อนเุดช จ านวน 1 แหง่ ทา่เจา้สนกุ พอใจ ร้อยละ 70 เกษตรกรได้ใชน้้ า เพือ่ กองชา่ง

การเกษตร

10 โครงการแกป้ญัหาความไมส่ะดวกในการระบายน้ าเพือ่ เพือ่ระบายน้ าทว่มขงั และใชเ้พือ่ ลอกคลองขา้งถนน ตามประมาณ ประชาชน ประชาชน สามารถใช้ งานเกษตร

การเกษตร ต้ังแต่ โรงเรียนวดัจงกลณีตลอดแนวส้ินสุด การเกษตรอยา่งมปีระสิทธภิาพ ต้ังแต่  หนา้บา้นครูทอง ราคา อบต. มคีวามพงึ สัญจรได้โดยสะดวก และ

หมูท่ี ่9 พลู - สุดเขตหมูท่ี ่9 ทา่เจา้สนกุ พอใจ ร้อยละ 70 เกษตรกรได้ใชน้้ า เพือ่ กองชา่ง

การเกษตร

11 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตรภายในต าบล เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมนี้ า ด าเนนิการพฒันาแหล่ง ตามประมาณ ตามประมาณ ตามประมาณ ตามประมาณ จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

ทา่เจา้สนกุอยา่งยัง่ยนื (4112)  ส าหรับใชเ้พือ่การเกษตร น้ าเพือ่การเกษตร เชน่การ ราคา อบต. ราคา อบต. ราคา อบต. ราคา อบต. ประชาชน มผีล น้ าเพือ่การเกษตร และ

ขดุลอกคูคลอง  การติดต้ัง ทา่เจา้สนกุ ทา่เจา้สนกุ ทา่เจา้สนกุ ทา่เจา้สนกุ ผลิตเพิม่ขึน้ จากปี อยา่งมปีระสิทธภิาพและ กองชา่ง

ซ่อมแซม ประตูระบาย ทีผ่่านมา จ านวน เพยีงพอ

ณ จดุทีใ่หเ้กษตรกรได้ใช้ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ

เกบ็กกัน้ าชว่งฤดูแล้ง และ ๑๐

ระบายน้ าชว่งฤดูน้ าหลาก

12 โครงการลอกคลองระบายน้ า เพือ่การเกษตร คลองเรียบ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมนี้ า ด าเนนิการลอกคลองส่งน้ า - จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

ถนน หมูท่ี ่1 3 5 7 และ 9 (คลองฝ่ังตะวนัออก) พร้อม ส าหรับใชเ้พือ่การเกษตร อยา่ง เพือ่การเกษตร จ านวน 1 งบ อบต. เกษตรกร มผีล น้ าเพือ่การเกษตร และ

ประตูเปดิ-ปดิ (4113) เพยีงพอตลอดปี แหง่ ผลิตเพิม่ขึน้ จากปี อยา่งมปีระสิทธภิาพและ กองชา่ง

ทีผ่่านมา จ านวนไม่ เพยีงพอ

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ

๑๐

13 โครงการขยายถนนและลงหนิคลุก บริเวณถนนขา้ง เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรมคีวาม ถนนหลัง อบต.เกา่ถงึ ตามประมาณ เกษตรกร ประชาชน สามารถใชสั้ญจร งานเกษตร

ฟาร์มเหด็นติยา จรดเส้นประตูน้ ากรมอตุุฯหมูท่ี ่๕ สะดวกในการล าเลียงพชืผล กรมอตุุฯ หมูท่ี ่5 ราคา อบต. มคีวามพงึ ได้โดยสะดวก เกษตรกร และ

ทา่เจา้สนกุ พอใจ ร้อยละ 70 มคีวามสะดวกในการ กองชา่ง

ล าเลียงพชืผลทางการ

เกษตรกร สามารถใช้
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14 โครงการขยายถนนใหก้วา้งขึน้โดยการถมดินพร้อมลง เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรมคีวาม ถนนหลัง อบต.เกา่ถงึ ตามประมาณ เกษตรกร ประชาชน สามารถใชสั้ญจร งานเกษตร

ลูกรังทบัหนา้ บริเวณถนนหลัง อบต.เกา่ถงึทางรถไฟ สะดวกในการล าเลียงพชืผล ทางรถไฟ หมูท่ี ่5 ราคา อบต. มคีวามพงึ ได้โดยสะดวก เกษตรกร และ

หมูท่ี ่๕ ทา่เจา้สนกุ พอใจ ร้อยละ 70 มคีวามสะดวกในการ กองชา่ง

ล าเลียงพชืผลทางการ

เกษตรกร สามารถใช้

15 โครงการลอกคลองดินส่งน้ า พลังงานไฟฟา้ทัง้หมด เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมนี้ า ด าเนนิการลอกคลอง ตามประมาณ จากการสอบถาม เกษตรกร สามารถใช้ งานเกษตร

เพราะปจัจบุนัต้ืนเขนิ ส าหรับใชเ้พือ่การเกษตร  คลองนอ้ยทางเขา้ ราคา อบต. เกษตรกร มผีล น้ าเพือ่การเกษตร และ

กรมอตุุฯ บงึสวนพริก ทา่เจา้สนกุ ผลิตเพิม่ขึน้ จากปี อยา่งมปีระสิทธภิาพและ กองชา่ง

ต่อจากคลองปนูไปยงั ทีผ่่านมา จ านวน เพยีงพอ

นาต่างๆ เส้นกรมอตุุฯ ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ

บริเวณนาตาผาด ทะลุ ๑๐

ไปนานายจอ้ย ถงึ

นานายปรุง

16 โครงการสร้างลานตากขา้ว บริเวณคลองนอ้ย (ประตูน้ า) เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรมคีวาม สร้างลานตากขา้วบริเวณ ตามประมาณ เกษตรกร ไมน่อ้ย เกษตรกรได้ผลผลิตทีม่ี งานเกษตร

หมูท่ี ่๕ สะดวกในการล าเลียงพชืผล คลองนอ้ย (ประตูน้ า) ราคา อบต. กวา่ร้อยละ ๕ ของ คุณภาพ และ

จ านวน ๑ แหง่ ทา่เจา้สนกุ จ านวนเกษตรกร กองชา่ง

ในหมูท่ี ่๕ ได้ใช้

ประโยชนจ์าก

ลานตากขา้ว
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17 สนบัสนนุโครงการถา่ยทอดความรู้ด้านเทคโนโลยใีหก้บั 1.เผยแพร่ความรู้เพือ่ใหบ้คุคล 1.เกษตรกร แมบ่า้น 148,000           148,000           จดักจิกรรม 1.เกษตรกร แมบ่า้น ส านกังาน

เกษตรกร  (4201) เปา้หมายได้มรีายได้เพิม่ ผู้วา่งงาน จ านวน 80 งบ อบต. งบ อบต. จ านวน ผู้วา่งงานในพืน้ทีไ่ด้ใช้ ปลัด

 - อบรมและถา่ยทอดสาธติการประกอบอาหารแกส่มาชกิ 2.ใหใ้ชเ้วลาวา่งใหม้ปีระโยชน์ ราย ได้รับประโยชน์ 1 คร้ัง เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ ประสาน

กลุ่มแมบ่า้น 2 กลุ่ม/ป ี4 คร้ัง /40 คน 3.ใชห้ลักเศรษฐกจิพอเพยีง 2.เกดิการเปล่ียนแปลง 2.เกดิรายได้เพิม่ ส านกังาน

 - อบรมและถา่ยทอดทฤษฏเีศรษฐกจิพอเพยีง 2 คร้ัง/ปี ในการด าเนนิชวีติ ในการประกอบอาชพี 3.รู้จกัอดออม เกษตร

20 คน 4.เกดิการรวมกลุ่มในการแก้ 3.รู้จกัน าทรัพยากรทีม่ี 4.เกดิการท างานร่วมกนั

 -  ผลิตเชือ้ราบวิเวอร์เรีย เพือ่ใชใ้นการปอ้งกนัก าจดั ปญัหา อยูม่าสร้างมลูค่าเพิม่

เพล้ียกระโดด 5.ขจดัความยากจน 4.เรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

5.เกดิความยัง่ยนื

ในการด ารงชพี

6.สามารถแกไ้ขปญัหา

ของสังคมได้

18 โครงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ้ย๋ชวีภาพแทนปุย๋เคมี เพือ่ใหเ้กษตรกรได้ใชปุ้ย๋ชวีภาพ เกษตรกรในต าบล 15,000         15,000            เกษตรกร เกษตรกรลดการใชปุ้ย๋เคมี ส านกังาน

(4301) แทนปุย๋เคม ีชว่ยลดต้นทนุการ ทา่เจา้สนกุ มากกวา่ ร้อยละ 70 ปลัด

ผลิต ร้อยละ 70  ใชปุ้ย๋ชวีภาพ ลดการใช้

ในการท าการเกษตร ปุย๋เคมี

19 โครงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใหค้วามส าคัญกบัการ เพือ่ใหเ้กษตรกรได้เหน็ความ จดักจิกรรมส่งเสริม 15,000         15,000            จดักจิกรรม ดินในพืน้ทีก่ารเกษตร ส านกังาน

ปรับปรุงดิน (4302) ส าคัญ ของปญัหาดินขาด ใหเ้กษตรกร ปรับปรุงดิน จ านวน 1 มคุีณภาพดีขึน้ ส่งผลให้ ปลัด

คุณภาพ คร้ัง เพาะปลูกได้ดีขึน้

20 ส่งเสริมการปลูกพชืสมนุไพร 50 ราย/500 ต้น /9 หมูบ่า้น 1.เพือ่เปน็การลดต้นทนุการผลิต 1.เกษตรกรและ 45,000         45,000            เกษตรกร 1.เกษตรกรและประชาชน ส านกังาน

และส่งเสริมการปลูกพชืผล ไมย้นืต้น บริเวณบา้น 2. เพือ่ลดภาวะโลกร้อน ประชาชนทัว่ไปใหก้าร มฃีีวติความ ในพืน้ทีม่แีหล่งน้ า ปลัด

1000 ต้น / 100  ราย (4303) 3.เปน็การรักษาทรัพยากร สนบัสนนุจ านวน เปน็อยูดี่ขึน้ และทรัพยากรธรรมชาติ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 100 ราย มากกวา่ เพิม่ขึน้

4. เกดิความสามคัคี 2.เกดิแรงกระตุ้น ปทีีผ่่านมา 2.หนา่ยงานสามารถ

5. เปน็การใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิ 3.อนรัุกษต้์นไมเ้ดิม ด าเนนิการใหเ้หน็เปน็

ประโยชน ์ 4. เกดิการยอมรับ รูปธรรมมากขึน้
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21 โครงการกจิกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในด้านการพฒันา เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกร สนบัสนนุกจิกรรมกลุ่ม 15,000           15,000           สนบัสนนุ กลุ่มเกษตรกรมคีวาม ส านกัปลัด

เมล็ดพนัธ ์ผลิตภณัฑ์ และการตลาด ใหม้คีวามเขม้แขง็ มคีวามเขม้แขง็และ ยัง่ยนื เกษตรกร  อยา่งนอ้ย งบ อบต. งบ อบต. กลุ่ม เกษตรกร เขม้แขง็ ยัง่ยนื มรีายได้

และยัง่ยนื (4401) 1  กจิกรรม อยา่งนอ้ย 1 เพิม่ขึน้

กลุ่ม  

22 สนบัสนนุด้านการลงทนุกบัการปฏบิติังานศูนยบ์ริการ 1. เพือ่สนบัสนนุการท างานของ 1.หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 44,000           44,000           สนบัสนนุ 1.เกษตรกรใหค้วามร่วมมอื ส านกังาน

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลทา่เจา้สนกุ ศูนยบ์ริการ ฯ 2. เกษตรกรทัง้ในและ - - กลุ่ม เกษตรกร และมองเหน็ความส าคัญ ปลัด

 กจิกรม 2. เพือ่เปน็การบริหาร แบบ นอกพืน้ที่ อยา่งนอ้ย 1 ได้ทัง้  9  หมูบ่า้น

1.  การประชมุคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการ ฯ 12 คร้ัง one stop service 3.ประหยงังบประมาณ กลุ่ม  2.เกษตรกรไมต้่องเสีย

ต่อป ี16 ทา่นๆละ 100 บาท/คร้ัง 3.เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการร่วมกนั ของ อปท. เวลาในการเดินทางไป

2.ค่าอาหารวา่ง 1 มือ้ๆละ 25 บาท/คน/คร้ัง/เดือน 4.เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร 4.บรูณาการร่วมกนั ไปพบเจา้หนา้ที่

3.ค่าวสัดุ อปุกรณ์ในการจดัท าศูนยบ์ริการ (4402) การเกษตรอยา่งถกูต้องรวดเร็ว สัมฤทธิผ์ล 3.แกไ้ขปญัหาด้านการ

5.เพือ่ใหเ้กษตกรเกดิการต่ืนตัว เกษตรของเกษตรกรได้

และร่วมกนัคิดและร่วมกนัท า ทนัเวลา และถกูต้อง

ในการแกไ้ขปญัหาทางการ 4.ได้พฒันาด้านการเกษตร

เกษตรได้อยา่งถกูต้องตรงจดุ ท าใหล้ดต้นทนุการผลิต

23 เศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพือ่เพิม่พนูความรู้แกเ่กษตรกร เกษตรกรมคีวามรู้เพิม่ 50,000           เกษตรกร เกษตรกรมคีวามรู้ความเขา้ใจ ส านกังาน

ทศันศึกษา ดูงาน (4403) ในต าบลใหม้คีวามรู้มากขึน้  ร้อยละมากขึน้ ร้อยละ 50 การประกอบอาชพีเพิม่มากขึน้ ปลัด

  - กจิกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและประชาสัมพนัธ์ 50 ผ่านเกณฑ์การ

กลุ่มไมดั้ด ประเมนิ

24 อดุหนนุกลุ่มอาชพี และวสิาหกจิชมุชนต าบลทา่เจา้สนกุ เพือ่เพิม่พนูความรู้แกเ่กษตรกร เกษตรกรมคีวามรู้เพิม่ 50,000 50,000 สนบัสนนุ เกษตรกรมคีวามรู้ความเขา้ใจ ส านกังาน

(4404) ในต าบลใหม้คีวามรู้มากขึน้ ร้อยละมากขึน้ กลุ่ม เกษตรกร การประกอบอาชพีเพิม่มากขึน้ ปลัด

50 อยา่งนอ้ย 1

กลุ่ม  



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานชุมชน

๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน

พัฒนาการ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา 

โครงการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน  า

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ัด ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการยกระดับถนน ให้สูงขึน้พร้อมวางรางระบายน้้า ปรับระดับถนนให้สูงขึน้พร้อมวางราง ยกระดับถนน ขนาด......... ............ 30,000     ประชาชนที่ ประชาขนมีความสะดวก ส่วนโยธา

บริเวณซอย สบาย สบาย หมูท่ี ่1 ระบายน้้า  ซอยสบาย สบาย หมูท่ี ่1 ........................................ ใช้ถนนมีความ ในการสัญจร

ตรองข้ามบ้านครูชูชีพ พึงพอใจ 

ร้อยละ 70

2 โครงการวางท่อระบายน้้า รอบหมูบ่้านขวญันภา หมูท่ี ่1 เพือ่จัดหาผู้รับจ้างด้าเนินการก่อสร้างด้าเนินการวางท่อระบาย ............. ประชาชนใน รอบหมูบ่้านขวญันภาไม่มี ส่วนโยธา

เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง รางระบายน้้า รอบหมูบ่้านขวญั น้้า คสล.Ø 0.60 ม. หมูบ่้านฯ น้้าท่วมขัง 

นภา พร้อมบ่อพัก จ้านวน มีความพึง

1  แห่ง พอใจ ร้อยละ

70

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสีป่ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณและที่ผ่านมา



3 ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณหมูท่ี ่1 บริเวณหน้า ด้าเนินการ ปรับปรุง .......... ประชาชน บริเวณถนนสามแยกวดั ส่วนโยธา

วดัต้าหนักพระเจ้าทรงธรรม ภูมิทัศน์ ขนาดพืน้ที ่65 มีความพึง ต้าหนักพระเจ้าทรงธรรม

ตร.วา พร้อมวางท่อ คสล. พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

Ø 0.40 ม. 70

4 โครงการปรับระดับถนนให้สูงขึน้พร้อมวางท่อ คสล. เพือ่ด้าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ด้าเนินการปรับระดับ ............. ประชาชน สามารถแก้ปัญหา ส่วนโยธา

เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง  บริเวณซอยโคกกะชี หมูท่ี ่1 ด้าเนินการปรับระดับถนนให้สูง ถนนให้สูงขึน้ พร้อมวาง มีความพึง น้้าท่วมขัง บริเวณซอย

พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณซอย ท่อ คสล.Ø 0.40 ม พอใจ ร้อยละ โคกกะชี

โคกกะฃี ระยะทาง 380 ม.จ้านวน 70

1 แห่ง

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้ายเฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี ่1 เพือ่จัดหาผู้รับจ้างด้าเนินการ ด้าเนินการปรับปรุง ............ ประชาชน พืน้ที ่บริเวณป้ายเฉลิม ส่วนโยธา

เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขังสามแยก ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าป้าย ภูมิทัศน์บริเวณป้าย มีความพึง พระเกียรติ หมูท่ี ่1 

เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ขนาด พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

พืน้ที ่ 60 ตร.วา พร้อม 70

วางท่อ คสล.

6 โครงการแก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณ ถนนช่วงบ้าน อ.ชูชีพ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ด้าเนินการท้ารางระบาย ........... ประชาชน ประชาชน สามารถสัญจร ส่วนโยธา

น้้า ต้งแต่ บ้านนายสวสัด์ิ มีความพึง ถนนสาย ท่าเรือ-ศาลาลอย

ผ่าน ม.มะลิวลัย์ ถึงบ้าน พอใจ ร้อยละ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย

คูรชูชีพ 70

7 โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจร  บริเวณ เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ ด้าเนินการขยายถนน ตรม. 580 ตรม. 581 ประชาชน ประชาชน สามารถสัญจร ส่วนโยธา

ซอยโคกกะชี  (5108) โดยสะดวกปลอดภัย จาก  4  ม. เป็น 6 ม. มีความพึง ถนนในซอยโคกกะชีได้

พอใจ ร้อยละ โดยสะดวก ปลอดภัย

70

8 โครงการวางท้ารางระบายน้้าพร้อมท้าถนนบลริเวณห้องเช่า เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าบริเวณ .......... ประชาชนมี ประชาชนห้องเช่าผดุงศิลป์ ส่วนโยธา

ผดุงศิลป์  หมูท่ี ่1 ห้องเช่าผดุงศิลป์ ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ร้อยละ  70



9 โครงการยกระดับถนน(ถนนราดชัน)พร้อมลาดยางมะตอย เพือ่ความสะดวกในการสัญจรบริเวณด้าเนินการยกระดับถนน .......... ประชาชน ประชาชนบริเวณหมูท่ี ่1 ส่วนโยธา

หมูท่ี ่1 ถนนรอดใต้สพานมนตรี พร้อมลาดยางมะตอย มีความพึง มีความปลอดภัยในการ

บริเวณใต้สะพานมนตรี พอใจ ร้อยละ สัญจร

70

10 โครงการยกระดับถนนให้สูงขึน้ (โคกอีวุน่) หมูท่ี ่1 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง บริเวณ(ทางเดิน)ยกระดับถนนให้สูงขึน้ ......... ประชาชน ประชาชนบริเวณกลุ่ม ส่วนโยธา

(โคกอีวุน่) บริเวณโคกอีวุน่ หมูท่ี ่1 มีความพึง โคกอีวุน่ปราศจากน้้าท่วมขัง

(ทางเดิน) พอใจ ร้อยละ

70

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือแอลฟัสติก หมูท่ี ่1 เพือ่ความสะดวกในการสัญจรบริเวณด้าเนินการสร้างถนนคอนกรีต .......... ประชาชน ประชาชนบริเวณหมูท่ี ่1 ส่วนโยธา

บริเวณท่าเรือแห ท่าเรือแห หมูที ่1 หรือแอสฟัสติก บริเวณ มีความพึง มีความปลอดภัยในการ

หมูท่ี ่1 ท่าเรือแห พอใจ ร้อยละ สัญจร

70

12 ความไม่สะดวกในการสัญจรเนือ่งจาก ถนนเดิมแตก และ ทรุดตัว เพือ่ประชาชนสามารถสัญจรได้ ด้าเนินการน้าแผ่นเหล็กมาปุทับ .............. ประชาชนมี ประชาชนบริเวณหมูท่ี ่1 ส่วนโยธา

โดยสะดวกและปลอดภัย บริเวณทีขุ่ดท่อระบายน้้าไว้ ความปลอดถัยมีความปลอดภัยในการ

ทางเข้าหมูบ่้านขวญันภา ร้อยละ  70 สัญจร

13 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้บริเวณ บ้านเลขที ่30,34,34/1 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้านเลขที่ด้าเนนการวางท่อระบายน้้า เมตรละ ประชาชน ประชาชนบริเวณกลุ่ม ส่วนโยธา

บ้านนางขวญัเมือง,นางระดม.นางประเจียด หมูท่ี ่2 30,34,34/1  บ้านนางขวญัเมือง, 450 บาท มีความพึง บ้านนางขวญัเมือง,

นางระดม,นางประเจียด พอใจ ร้อยละ นางระดม,นางประเจียด

70 ปราศจากน้้าท่วมขัง

14 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้สายท่าเรือ - บ้านร่อม 2 ฝ่ังถนน เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้าน ก่อสร้างท่อระบายน้้า ขนาด ............ ประชาชนมี บริเวณกลุ่มบ้านคุณณรงค์ ส่วนโยธา

บ้านคุณณรงค์ - คลองระบายน้้าบ้านร่อม หมูท่ี ่2 คุณณรงค์ - คลองระบายน้้าทิง้บ้านร่อมØ  1  เมตร ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ร้อยละ  70

15 โครงการวางท่อ บริเวณบ้าน นางเสง่ียม  ศรีบรรยงค์ หมูท่ี ่2 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ด้าเนินการวางท่อ 1 เมตร ........ ประชาชน ประชาชนบริเวณบ้านเสง่ียม ส่วนโยธา

ร้ือ ท่อเดิมออก มีความพึง ศรีบรรยงค์ ปราศจากน้้าท่วมขัง

พอใจ ร้อยละ

70



16 โครงการถนนช้ารุดเสียหายทางลงไปลานตากข้าว เพือ่ความสะดวกในการสัญจร เททางลงเป็นคอนกรีต ......... ประชาชน ประชาชนมีความสะดวกในการ ส่วนโยธา

 หมูท่ี ่2 (ตรงข้ามศาลาพักร้อน) ถนนตรงข้ามศาลาพักร้อน มีความพึงพอใจสัญจร

ร้อยละ  70

17 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณบ้านลุงเหวยีง เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อข้ามถนนเพือ่ระบาย ............. ประชาชน ประชาชนปราศจากน้้าท่วมขัง ส่วนโยธา

น้้าบริเวณบ้านลุงเหวยีง มีความพึงพอใจ

ร้อยละ  70

18 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้ บริเวณถนนฝ่ังโชคชัยวสัดุภัณฑ์ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าทิง้ขนาด ........... ประชาชนมี ประชาชนปราศจากน้้าท่วมขัง ส่วนโยธา

Ø 1 เมตร จากบ้าน นางสมจิตถึง ความพึงพอใจ

บ้านนางทองพูล ร้อยละ80

19 โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้้าทิง้ บริเวณ กลุ่มบ้าน เพือ่แก้ปัญหาการะบายน้้าทิง้ ร้ือทางเข้าบ้านเปล่ียน 120,000    ประชาชน บริเวณกลุ่มบ้านนาย ส่วนโยธา

นายธรรมนูญ คุตชนม์ หมูท่ี ่2 ท่อใหม่ใช้ท่อ 1 ม. มีความพึง ธรรมนูญ คุตชนม์ 

จ้านวน 8 ท่อนพร้อม พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ประตูระบายน้้า 70

20 โครงการแก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณถนน ระยะทางต้ังแต่ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าเรียบ เมตรละ 2,500 ประชาชน ถนนหลักปราศจากน้้าท่วม ส่วนโยธา

ซอยสุขใจ ถึง ซอยปลาส้ม ถนน มีความพึง ขัง ขณะเกิดฝนตก

พอใจ ร้อยละ

70

21 โครงการวางท่อระบายน้้า บริเวณกลุ่มบ้านนางเชื้อฯ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ด้าเนินการวางท่อระบาย ......... ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาน้้า ส่วนโยธา

หมูท่ี ่3 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง น้้า บริเวณบ้านนางเชื้อฯ มีความพึง ท่วมขัง บริเวณกลุ่มบ้าน

ระยะทาง 45 ม.ขนาดท่อ พอใจ ร้อยละ นางเชื้อ ฯ

30 ซม. 70



22 โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรได้โดยสะดวกขยายเส้นทางจราจรจาก 200000 ประชาชน ประชาชนสัญจรได้โดย ส่วนโยธา

ซอยสุขใจ เนือ่งจากถนนคับแคบ และปลอดภัย 3 ม.เป็น 4 ม.ความยาว มีความพึง สะดวกและปลอดภัย

ประมาณ 210 ม. พอใจ ร้อยละ

70

23 โครงการสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าปะปา หมูท่ี ่3-5 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ด้าเนินการสร้างถนนคสล. 500,000    ประชาชน ประชาชนมีความสะดวกในการ ส่วนโยธา

หมูท่ี ่3-5 บริเวณทางเข้า-ออก มีความพึงพอใจสัญจร

ประปา ร้อยละ  70

24 โครงการวางรางระบายน้้าใน หมูท่ี ่4 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขังในหมูบ่้าน ขุดรางระบายน้้าเทคอนกรีตเสริม ............. ประชาชน ประชาชนในหมูท่ี ่4 ปราศจาก ส่วนโยธา

เหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล. ร้อยละ 80 น้้าท่วมขัง

ขนาด และระดับเท่าของเดิม มีความพึงพอใจ

ท้าต่อจากเดิม ยาว 97 ม.

25 โครงการปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตบริเวณทางลงแม่น้้าป่าสัก เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ด้าเนินการท้าถนนคอนกรีต ตร.ม. 580 บาท ประชาชน ประชาชนสะดวกในการ ส่วนโยธา

ระหวา่ง หมูที ่2,4 เนือ่งจากเป็นหินคลุก หมูท่ี ่4 บริเวณทางแม่น้้าป่าสัก มีความพึง สัญจรและปลอดภัย

ระหวา่ง หมูท่ี ่2,4 พอใจ ร้อยละ

70

26 วางท่อระบายน้้า เส้นถนนท่าเรือ- วงัแดง (ร้านอาหาร และอาคารทีอ่ยู ่เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขุด-เทลีน วางท่อขนาด 1x0.60 ม. .......... ประชาชน ประชาชนได้ใช้สัญจร ส่วนโยธา

อาศัย) หมูท่ี ่4 พร้อมบ่อพักตะกอน ระยะ 6 ม. มีความพึง ไปมาโดยสะดวกและ

ฝาปิดเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. พอใจ ร้อยละ ปลอดภัย

แบ่งเป็น 2 ชิ้น พร้อมหูยก

ความยาว 175 ม. 70



27 ท้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.(ต่อจากโครงการเดิมข้างโรงผลิตน้้าด่ืม RO)เพือ่ใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางเข้า ชุด-เทลีน วางท่อคอนกรีต ขนาด ........... ประชาชน ประชาชนได้ใช้สัญจร ส่วนโยธา

ติดบ้านนายประจักร พันธารักษ์ ออกหมูบ่้าน หมูท่ี ่4 ได้สะดวก 1x0.40 ม. ความยาว 30 ม. มีความพึง เป็นเส้นทางเข้า -ออก

มากขึน้ บ่อพักท้าย ฝังกลบท้าถนนดิน 4 ม. พอใจ ร้อยละ หมูบ่้านได้โดยสะดวก

x 30 ม. ลงลูกรัง 4x30 ม. 70 ยิง่ขึน้

ท้าถนคอนกรีตเสริมเหล็กถึงดรง

ผลิตน้้าRO (รวมความยาว 40 ม.)

ลงลูกรังไหล่ทาง0.50 ม.ตลอด

สองข้างทาง

28 โครงการวางท่อระบายน้้าบ้านนางสมใจ ฉิง่กลาง หมูท่ี ่5 เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าใหม่ตลอดเส้น เมตรละ1,500 ประชาชนมี บ้านเจือสัมมาสูตร ปราศจาก ส่วนโยธา

ต้ังแต่บริเวณบ้านนางสมใจ ฉิง่กลาง ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง

จนถึง บ้านนางทองเจือ สัมมาสูตร ร้อยละ 70

(เส้นด้านหลังออ้มมาถนนใหญ)่

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างน้านตัดผม นางชุดา  กฤษแก้ว หมูท่ี ่5เพือ่ความสะดวกในการสัญจร และแก้ไขสร้างถนน คสล. ............. ส่วนโยธา

ปัญหาน้้าท่วมขัง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้บริเวณบ้านนายสมชาย เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณบ้าน ก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้ ............. ประชาชน บ้านสมชาย อินทบุตร, ส่วนโยธา

อินทบุตร,น้้าทิพย์   ค้าถนอม  หมูท่ี ่6 นายสมชาย อินทบุตร , น้้าทิพย์ มีความพึง น้้าทิพย์ ค้าถนอม 

ค้าถนอม,นายนพคุณ  บุญยัง พอใจ ร้อยละ ปราศจากน้้าท่วมขัง

70

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าบริเวณบ้านนพวรรณ์ - ห้องแถว เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้า ........... ประชาชน บ้านนพวรรณถึงห้องแถว ส่วนโยธา

โสภา ลงคลองปูน หมูท่ี ่6 พร้อมฝาปิด มีความพึง โสภาปราศจากน้้าท่วมขัง

พอใจ ร้อยละ

70

32 โครงการสร้างรางระบายน้้าบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยยงยศ - ท่อระ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้าทิง้ .......... ประชาชนมี บ้านผู้ช่วยยงยศ ปราศจาก ส่วนโยธา

บายน้้า หมูท่ี ่6 ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง

ร้อยละ 70



33 โครงการสร้างรางระบายน้้าบริเวณบ้าน อัญญารัตน์ เพือ่แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้า ......... ประชาชนมี บ้านอัญญารัตน์ปราศจาก ส่วนโยธา

อินทบุตร หมูที ่6 (5148) (ดูพืน้ทีจ่ริง) ความพึงพอใจ น้้าท่วมขัง

ร้อยละ  70

34 โครงการปรับระดับถนนคอนกรีตเพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง เพือ่จัดหาผู้รับจ้างปรับระดับถนน ปรับระดับถนน คสล. .................. ประชาชน สามารถแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ส่วนโยธา

บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญช่วย ถึงบ้านนางพยัพ ฯ หมูท่ี6่ คสล. ม.6 จ้านวน 1 แห่ง มีความพึง บริเวณถนน  คสล. ต้ัแต่

พอใจ ร้อยละ บ้านนายบุญช่วยถึงบ้านนาง

70 พยัพ ฯ

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เป็นถนนแอสฟัลติกส์ เพือ่จัดหาผู้รับจ้างด้าเนินการท้า ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ .............. ประชาชน ประชาชนสามารถใช้ถนน สวนโยธา

ต้ังแต่ประตูวดั  หน้าโบสถ์ ศาลา และรอบบริเวณวดั ถนนแอสฟัลติกส์ จ้านวน 1 แห่ง มีความพึง ภายในวดัได้โดยสะดวก

สฎางค์ หมูท่ี ่6 พอใจ ร้อยละ

70

36 โครงการวางท่อระบายน้้าบริเวณวดัสฎางค์  จากโรงน้้า-นายสมบูรณ์ เพือ่แก้ปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้า ........... ส่วนโยธา

พุม่พิจิตร หมูท่ี ่6

37 โครงการสร้างถนน คสล.ข้างร้านนายมนตรี -บ้านนายนิรันต์ หมูท่ี ่7 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร สร้างถนนคสล.ข้างร้านนายมนตรี ................ ส่วนโยธา

ตัดถนนหลักในหมูบ่้าน ถึงบ้านนาย

นิรันต์ ขนาด กวา้ง 2 ม. ยาว 120 ม.

พร้อมรางระบายน้้า คสล.

38 โครงการขาดประตูเปิด ปิด ส้าหรับท่อระบายน้้าเพือ่ เพือ่ใช้ในการควบคุมการระบายน้้า ติดต้ังประตูเปิด ปิด การ ......... ประชาชน สามารถควบคุมการ สวนโยธา

บรรเทาปัญหาอุทกภัย  หมูท่ี ่7 ระบายน้้าของท่อระบายน้้า มีความพึง ระบายน้้าทิง้ได้

ส้ารวจจากบ้านป้าแพร พอใจ ร้อยละ

70

39 โครงการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรได้โดย ท้าถนนดิน และลงลูกรัง ............. ประชาชน ประชาชนสามารถใช้ถนน ส่วนโยธา

ต้ังแต่ตู้โทรศัพท์ จนถึง แม่น้้าป่าสัก  หมูท่ี ่7 สะดวกและปลอดภัย มีความพึง ในการสัญจรได้โดยสะดวก

พอใจ ร้อยละ ปลอดภัย



40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้าน ปรีดา  มีแก้ว เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ด้าเนินการก่อสร้างถนน .......... ประชาชนมี บริเวณกลุ่มบ้าน หมูท่ี ่7 ส่วนโยธา

 หมูท่ี ่7 ระยะทาง 350 ม คสล.บริเวณกลุ่มบ้าน ความพึงพอใจ สัญจรได้โดยสะดวก

ปรีดา มีแก้ว ร้อยละ  70

41 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง ทางเข้าวดั มะขามโพลง ม.7 เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ด้าเนินการลงลูกรังไหล่ทาง 100,000    ประชาชน บริเวณกลุ่มบ้าน หมูท่ี ่7 ส่วนโยธา

เข้าวดัมะขามโพลง ม.7 มีความพึง สัญจรได้โดยสะดวก

จ้านวน 1 แห่ง พอใจ ร้อยละ

42 โครงการท้ารางระบายน้้าบริเวณ ตู้โทรศัพท์ ในหมูบ่้าน เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วมขัง ด้าเนินการท้ารางระบายน้้า ......... ประชาชน ประชาชนบริเวณในหมูบ่้าน ส่วนโยธา

วดัมะขามโพลง หมูท่ี ่7 บริเวณตู้โทรศัพท์ ในหมูบ่้าน มีความพึง วดัมะขามโพลงปราศจากน้้าท่วมขัง

วดัมะขามโพลง หมูท่ี ่7 พอใจ ร้อยละ

70

43 โครงการวางท่อระบายน้้าทิง้บริเวณกลุ่มบ้านชุมชนวดัมะขาม เพือ่แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าทิง้ ......... ......... ประชาชนมี บ้านชุมชนวดัมะขามโพลง ส่วนโยธา

โพลง หมูท่ี ่7 (รางละบายน้้า) ความพึงพอใจ ปราศจากน้้าท่วมขัง

ร้อยละ 70

44 โครงการสร้างโรงเรือนปัม๊น้้าดิบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมูท่ี ่8 เพือ่ประชาชนโรงเรือนปีมน้้าดิบ สร้างโรงเรือนปัม๊น้้าดิบพร้อมปรับภูมิทัศน์ 70,000        ประชาชน ประชาชนมีเคร่ืองป๊มน้้าดิบใช้ ส่วนโยธา

ใช้ได้โดยสะดวก โดยการเทแท่นปูนของโรงเรือนสายไฟ มีความพึง

เสาไฟและหม้อ 15 แอมป์ กวา้ง 2 เมตร พอใจ ร้อยละ

เสา 4 ต้น 70

45 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมูบ่้าน หมูท่ี ่8 เพือ่ความสะดวกเพือ่การสัญจร เทลาดถนนทับหน้าถนน โดยใช้ลาด 50,000      ประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา

แอสฟัลติกส์คอนกรีตในหมูบ่้าน มีความพึง ในการใช้ถนน

พอใจ ร้อยละ

70

46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบบริเวณหมูบ่้านหมูท่ี ่9 เพือ่ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด้าเนินการปรับปรุง ตร.ม. 580 ประชาชน ประชาชนสามารถใช้ ส่วนโยธา

เนือ่งจากบางช่วงคับแคบ ไหล่ทางช้ารุด ขยายกวา้ง 4 ม. ด้าเนินการ หรือจัดหาผู้รับจ้าง ถนนคอนกรีต พร้อมลง มีความพึง สัญจรไปมาโดยสะดวก

โดยการร้ือของเก่าออก ด้าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีต ลูกรังไหล่ทาง จ้านวน พอใจ ร้อยละ ยิง่ขึน้

1 แห่ง 70



47 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้้า เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้ถนน ด้าเนินการปรับปรุง ตามประมาณ ตามประมาณ ตามประมาณ ตามประมาณ ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ในต้าบลท่าเจ้าสนุกให้ใช้การได้ดีอยูต่ลอดเวลา  (5123)  ทางเท้า รางระบายน้้า ได้โดย ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ราคา อบต. ราคา อบต. ราคา อบต. ราคา อบต. มีความพึง สะดวก ในการใช้ถนน

สะดวกและปลอดภัย รางระบายน้้าให้ใช้การ ท่าเจ้าสนุก ท่าเจ้าสนุก ท่าเจ้าสนุก ท่าเจ้าสนุก พอใจ ร้อยละ ทางเท้าภายในต้าบล

ได้ดีอยูเ่สมอ 70 ท่าเจ้าสนุก

ประชาชนมีความพึงพอ

ร้อยละ  70 

48 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน  ซ่อมแซมถนนโดยวธิแีอสฟัสท์ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ด้าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน ............. ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย ส่วนโยธา

ส้าเร็จรูป ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน

ร้อยละ 70

49 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายท่าเรือ- เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ  - 30,000,000 ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย ส่วนโยธา

บ้านสามเรือน โดยการด้าเนินการปรับผิวชั้นทาง บ้านสามเรือน โดยการลาดยาง ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน

ใหม่ และถนนคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ปรับผิวชั้นถนนทางใหม่และ ร้อยละ 80

พร้อมติดต้ังไฟโคมถนนตลอดสาย (5155) ถนนคอนกรีต หนาเฉล่ีย 

0.20 ม. 

50 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. หมูท่ี ่5 (คลองน้อย เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมถนนคสล.เส้นคลอง 3,000,000   ประชาชนมี การสัญจรสะดวกปลอดภัย ส่วนโยธา

ความกวา้ง 4.00 ม. ความยาว 550.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. น้อย กวา้ง 4.00 ม. ยาว ความพึงพอใจ ในการใช้ถนน

หรือมีพืน้ทีซ่่อมแซมทัง้หมดไม่น้อยกวา่  2,200.00  ตร.ม. 550.00ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ร้อยละ 80

.(5156) ม. 



ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ ๒ : พัฒนาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชมุชน

๑.๑ แผนงาน การพานิชย์

พัฒนาระบบประปาให้มีประสทิธภาพ

โครงการพัฒนาระบบประปาให้มีประสทิธิภาพ และเพียงพอกับความตอ้งการของชมุชน

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ัด ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน า้ประปา ของต้าบลทา่เจา้สนกุ เพือ่พฒันาคุณภาพน า้ประปา ด้าเนนิการปรับปรุง 200,000  200,000  200,000  200,000  ประชาชนมี ประชาชน มคีวามพงึพอ ส้านกังาน

ทั งระบบ (5201) ใหไ้ด้มาตรฐาน  คุณภาพน า้ประปา งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ความพงึพอใจ ใจ ต่อคุณภาพน า้ประปา ปลัด

อยา่งนอ้ยปลีะ  1  ครั ง ร้อยละ 70 เพิม่มากขึ น

2 โครงการขยายเขตประปาหมูบ่า้นภายในต้าบลทา่เจา้สนกุ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี า้สะอาดไว้ ด้าเนนิการขยายเขต งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนมี ประชาชน ต้าบลทา่เจา้ ส่วนโยธา

อปุโภคบริโภคอยา่งเพยีงพอ ประปา หมูบ่า้น ภายใน ความพงึพอใจ สนกุ มนี า้สะอาดส้าหรับ

ต้าบลทา่เจา้สนกุ ตาม ร้อยละ 70 อปุโภค-บริโภค อยา่ง

ค้าร้องขอ และได้รับ พอเพยีง

การพจิารณาจากคณะ

กรรมการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสีป่ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจา้สนุก  อ าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา



3 โครงการปรับปรุงพฒันาระบบการผลิตน า้ประปา ของ เพือ่พฒันาคุณภาพน า้ประปา ด้าเนนิการปรับปรุง .............. ประชาชนมี ประชาชน ต้าบลทา่เจา้ ส่วนโยธา

ต้าบลทา่เจา้สนกุ โดยการติดตั งเคร่ืองกรองน า้ ใหไ้ด้มาตรฐาน  คุณภาพน า้ประปา ความพงึพอใจ สนกุ มนี า้สะอาดส้าหรับ

อยา่งนอ้ยปลีะ  1  ครั ง ร้อยละ 70 อปุโภค-บริโภค อยา่ง

พอเพยีง

4 ปรับปรุงพฒันาออกแบบส้ารวจเคร่ืองกรองน า้ระบบประปา เพือ่พฒันาคุณภาพน า้ประปา ด้าเนนิการออกแบบ ............. ประชาชนมี ประชาชนต้าบลทา่เจา้สนกุ ส่วนโยธา

ใหไ้ด้มาตรฐาน ส้ารวจเคร่ืองกรองน า้ ความพงึพอใจ มนี า้สะอาดส้าหรับอปุโภค

ระบบประปา ร้อยละ 70 บริโภค อยา่งพอเพยีง

5 โครงการจดัตั งระบบประปาถงัแชมเปญ บริเวณ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี า้เพือ่ ด้าเนนิการจดัตั งถงั ............... ประชาชนมี ประชาชนหมูท่ี ่9 และ ส่วนโยธา
หมูท่ี ่9 หรือ หมูท่ี ่7 อปุโภค บริโภค ประปาแชมเปญ ความพงึพอใจ หมูท่ี ่7 มนี า้อปุโภค บริโภค

ร้อยละ 70 อยา่งพอเพยีง

8 โครงการจดัซื อเคร่ืองเจาะกระแทกไฟฟา้พร้อมเคร่ืองก้าเนดิ เพือ่ซ่อมแซมถนนและทอ่เมนท์ จดัซื อเคร่ืองเจาะกระแทก ........... ประชาชน ส่วนโยธา
ไฟฟา้ ประปาในเขตรับผิดชอบ ไฟฟา้พร้อมเคร่ืองก้าเนดิ มคีวาม

ไฟฟา้ พงึพอใจ
ร้อยละ 70



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน

๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน

การพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้า แสงสว่างตามตรอกและซอย

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ( โคมสปอร์ตไลท์) เพื่อป้องกันเหตุร้าย เพื่อจ้างผู้รับจ้างด าเนินการ ในพื้นที่แยกโคกกะชี 99,000    ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร ติดต้ังไฟส่องสว่าง (โคมสปอร์ต ไม่มีความสูญเสียร้ายแรง มีความ สะดวกสบายในการสัญจร
ไปมาช่วงเวลากลางคืนบริเวณ แยกโคกกะชี หมู่ที่ 1 ไลท์) จากเหตุร้ายอันเนื่องจาก พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ความมืด ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน

2 ติดต้ังไฟส่องสว่าง เพื่อป้องกันเหตุร้ายจากกลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ติดต้ังไฟส่องสว่าง ............. ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
 และเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ช่วง สะดวกและปลอดภัย บริเวณหมู่บ้านขวัญนภา มีความ สะดวกสบายในการสัญจร
กลางคืนบริเวณ หมู่บ้านขวัญนภา เฟส 2  เฟส 2 พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนค่าใข้จ่ายในการ ด าเนินการสนับสนุน ........... ประชาชน สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ ส านักปลัด

สาธารณะบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ข้ามถนนสายท่าเรือ- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้า มีความ กับประชาชน ในการขอ
ศาลาลอย  สาธารณะจ านวน 1 แห่ง พึงพอใจ ขยายเขตการไฟฟ้า

ร้อยละ 70

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรอื  จังหวัดพระนครศรอียุธยา



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 การขยายเขตไฟฟ้าข้างสนามกีฬา หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ......... ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
สะดวกและปลอดภัย  บริเวณข้างสนาม มีความ สะดวกสบายในการสัญจร

กีฬา หมู่ที่ 5 พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน

5 โครงการติดต้ังไฟทางบริเวณแยกท่าเรือศาลาลอยถึง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ด าเนินการติดต้ังไฟทาง ######## ประชาชน ประชาชนได้รับความ อบจ.
กรมอุตุฯ สะดวกและปลอดภัย บริเวณแยกท่าเรือศาลาลอย มีความ สะดวกสบายในการสัญจร

ถึงกรมอุตุฯ พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน

6 ต้ังแนวเขตเสาไฟ บริเวณท่าเรือแห ตลอดทาง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ติดต้ังเสาไฟบริเวณ ........... ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา
สะดวกและปลอดภัยและทราบ ท่าเรือแห หมู่ที่ 1 มีความ สะดวกสบายในการสัญจร
แนวเขตสาธารณะ พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน
7 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณทางลงแม่น้ าป่าสัก เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณ 99,000     ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ระหว่าง หมู่ที่ 2,4 สะดวกและปลอดภัย ทางลงแม่น้ าป่าสัก หมู่ที่ 4 มีความ สะดวกสบายในการสัญจร
พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน

9 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟเตือนจราจรพร้อมโซล่าเซลล์ เพื่อลดปัญหาความเส่ียงต่อการ ด าเนินการติดต้ังไฟเตือน ............... ประชาชน เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิต ส่วนโยธา
บริเวณสามแยกวัดต าหนัก หมู่ที่ 1 เกิดอุบัติเหตุใรการสัญจร จราจรพร้อมโซล่าเซลล์ มีความ และทรัพย์สินของประชาชน

พึงพอใจ
ร้อยละ 70

10 ติดต้ังไฟส่องสว่าง ( โคมสปอร์ตไลท์) สนามกีฬาของต าบล ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์สนาม .............. ประชาชน เพื่อความสะดวกในการแข่งกีฬาส่วนโยธา
กีฬาต าบล มีความ ในเวลากลางคืน

พึงพอใจ
ร้อยละ 70



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2,4 สายดอนพรม เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดย ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า .......... .......... ประชาชน ประชาชนได้รับความ ส่วนโยธา

ระยะทาง 1,000 ม. เพิ่มในประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัย สะดวกและปลอดภัย สาธารณะ บริเวณสายดอน มีความ สะดวกสบายในการสัญจร

ที่ 2 คร้ังที่ 1/2557 วันที่30 มิ.ย. 57 (5310) พรม หมู่ที่ 2/4 พึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ร้อยละ 70 ทรัพย์สิน



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน
การพัฒนา ปรบัปรงุ เขื่อน สะพาน
โครงการพัฒนาปรบัปรงุสะพาน เขื่อน ทา่ชายแม่น ้า

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามระหว่างวัดจงกลณี ม.5 1.เพื่อความสะดวกในการสัญจร ด าเนินการก่อสร้าง 60,000,000  ประชาชนที่ใช้ 1. ประชาชนสามารถใช้ ส่วนโยธา

และวัดสฎางค์ ม.6 ระยะทาง  35  เมตร  ไปมา สะพาน คสล.เชื่อม หน่วยงานที่ สะพานข้ามแม่น  า สัญจรไปมาได้โดยสะดวก

2. เพื่อประหยัดเวลาและ ระหว่างหมู่บ้าน 2 ฝ่ัง เกี่ยวข้อง มีความสะดวกใน 2.สามารถประหยัดเวลา

งบประมาณที่ใช้ในบริหารจัดการ แม่น  าป่าสัก จ านวน การสัญจรมากขึ น และงบประมาณในการ

พัฒนาท้องถิ่น 1 แห่ง มากกว่าร้อยละ 80 บริหารจัดการพัฒนา

3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ท้องถิ่น

ระหว่างหมู่บ้านทั งสองฝ่ังแม่น  า 3.ประชาชนทั งสองฝ่ัง

เกิดความรักความสามัคคี
2 โครงการแก้ปัญหาดินชายฝ่ังพังทลาย บริเวณหมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน ด าเนินการ แก้ไขปัญหา ประชาชนที่อยู่ใกล้ ประชาชน ริมแม่น  า ส่วนโยธา

ประชาชนที่อยู่ริมฝ่ังแม่น  าป่าสัก ดินชายฝ่ังพังทลาย ......... ......... ฝ่ังแม่น  าได้รับความ ป่าสักมีความปลอดภัย
หมู่ที่ 5 ได้รับความเสียหาย ใน จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยมากกว่า ในฤดูน  าหลาก
ฤดูน  าหลาก ร้อยละ 90

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบรหิารส่วนต้าบลทา่เจ้าสนุก  อ้าเภอทา่เรอื  จังหวัดพระนครศรอียุธยา



ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการแก้ปัญหาซ่อมแซมสะพานข้ามคลองตาวอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมแซมสะพานข้าม ......... ประชาชนที่สัญจร สามารถใช้สะพานได้ ส่วนโยธา
ช ารุด จากการใช้สะพานข้ามคลอง คลองตาวอน จ านวน ไปมามีความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

1 แห่ง มากกว่าร้อยละ 70

4 โครงการแก้ปัญหาดินชายฝ่ังคลองตาวอนฝ่ังตะวันตก เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน ด าเนินการ แก้ไขปัญหา .......... ประชาชนที่อยู่ใกล้ ประชาชน ริมแม่น  า ส่วนโยธา
ถึงชายแม่น  าป่าสักพังทลาย ช่วง ม.3 ประชาชนที่อยู่ริมฝ่ังแม่น  าป่าสัก ดินชายฝ่ังพังทลาย ฝ่ังแม่น  าได้รับความ ป่าสักมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย ใน จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยมากกว่า ในฤดูน  าหลาก
ฤดูน  าหลาก ร้อยละ 90

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงพัง ตลอดแนวพื นที่ชาย เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน ก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงพัง ............. ประชาชนที่อยู่ใกล้ ประชาชน ริมแม่น  า ส่วนโยธา
แม่น  าป่าสัก หมู่ที่ 8 ประชาชนที่อยู่ริมฝ่ังแม่น  าป่าสัก หมู่ที่ 8 ตลอดชายแม่น  า ฝ่ังแม่น  าได้รับความ ป่าสักมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย ใน ป่าสัก ปลอดภัยมากกว่า ในฤดูน  าหลาก
ฤดูน  าหลาก ร้อยละ 90

6 โครงการแก้ปัญหาดินชายฝ่ังปากคลองตาวอนทรุดทลาย เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน ด าเนินการ แก้ไขปัญหา ประชาชนมีความ ประชาชน ริมแม่น  า ส่วนโยธา
ช่วง ม.3 ประชาชนที่อยู่ริมฝ่ังแม่น  าป่าสัก ดินชายฝ่ังทรุดทลาย พึงพอใจร้อยละ ป่าสักมีความปลอดภัย

หมู่ที่ 3 ได้รับความเสียหาย ใน 70 ในฤดูน  าหลาก
ฤดูน  าหลาก จ านวน 1 แห่ง

7 โครงการท าเขื่อนกันตล่ิงพังและไหล่ทางช ารุด เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเรือน ท าเขื่อนกันตล่ิงพัง ประชาชนมีความ ประชาชน ริมบึงสวน ส่วนโยธา
บริเวณบึงสวนพริก หมู่ที่ 9หน้าบ้านหมออาทร  - ประชาชนที่อยู่ริมบึงสวนพริก หมู่ที่ 9 บึงสวนพริก พึงพอใจร้อยละ พริก มีความปลอดภัย
ริมบึงสวนพริกรีสร์อท ได้รับความเสียหาย คูรชูชีพ 70 ในการสัญจร

ริมบึงสวนพริกรีสร์อท



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน

๑.๑ แผนงาน การเคหะและชุมชน

การปรบัปรงุผังเมือง

การปรบัปรงุผังเมือง เพ่ือรองรบัการขยายตัวของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเรว็

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมและ ต้ังงบประมาณเพื่อวาง 50,000      50,000      จัดกิจกรรม อปท.สามารถวางและ ส านักงานปลัด

และการวางผังชุมชน ภมูิทศัน์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงผังเมือง งบ อบต. งบ อบต. การพฒันา จัดท าผังเมืองรวมชุมชน

ผังเมือง ผังเมือง 1 คร้ัง ในพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบรหิารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรอื  จังหวัดพระนครศรอียุธยา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาที่  9  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

6  ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจดัประชุมประชาคม และสนับสนุน เพือ่รับทราบปัญหา จดักจิกรรมโครงการ 50,000    50,000    50,000    50,000    จดักจิกรรม สามารถตอบ งานบริหารบคุคล

การขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ความต้องการของ ประชาคมท้องถิ่น ประชาคม สนองความ ส านกัปลัด

ประชาชน ตามรูปแบบทีก่ าหนด ไม่น้อยกว่า ต้องการของ

๑ คร้ังต่อปี ประชาชน

2 โครงการประเมนิผลความพงึพอใจ ต่อการบริการของ เพื่อน าความคิดเหน็ไปปรับปรุง ด าเนนิการส ารวจความ 20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ 80 พนกังานใน องค์กร งานบริหารบคุคล

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ และพฒันาการท างานของ พงึพอใจของประชาชน ของความ น าผลการประเมนิที่ได้ ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าต่อการท างานของ พงึพอใจ ไปพฒันาปรับปรุงการ

สนกุ อบต.ทา่เจ้าสนกุ ประชาชน ท างาน

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการจัดกจิกรรม แสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดี เพื่อแสดงออกซ่ึงความ จัดกจิกรรมแสดงออกซ่ึง 100,000     100,000     100,000     100,000     จัดกจิกรรม ประชาชนได้มี งานบริหาร

ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ เช่น กจิกรรม จงรักภกัดี และส านกึในพระ ความจงรักภกัดี และส านกึ ได้มากกว่า ส่วนร่วมในกจิกรรม ทั่วไป

จุดเทยีนชัยถวายพระพร กจิกรรมวันพอ่ วันแม ่ มหากรุณาธิคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณ 3 คร้ัง ต่อปี

กจิกรรมถวายอาลัยฯ  ฯลฯ (6104) แด่สถาบนัพระมหากษติัย์

4 โครงการจัดกจิกรรมในการสร้างความปรองดอง เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง จัดกจิกรรมบ าเพญ็ 30,000      30,000      30,000      30,000 จัดกจิกรรม ผู้น ามวลชน และ งานบริหาร

สมานฉันท ์และส่งเสริมการปกครองในระบอบ สมานฉันทล์ดปญัหาความขัดแย้งประโยชนร่์วมกนัระหว่าง ได้มากกว่า ประชาชนทั่วไปมี ทัว่ไป

ประชาธิปไตย  (6105) ของประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 1 คร้ังต่อปี ความสามคัคีกนั

พนกังาน ผู้น าชุมชน มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

และประชาชน ร่วมกนั

5 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทจุริตคอรัปชั่น เพื่อใหส่้งเริม/เสริมสร้างให้ บคุคลากรของ อบต. ทา่เจ้า 10,000      10,000      10,000      10,000 ไมม่กีาร ไมม่ผู้ีถูกลงโทษ งานบริหารบคุคล

โดยยึดมั่นหลักความโปร่งใส (6107) บคุคลากรของ อบต.ทา่เจ้าสนกุสนกุ ร่วมกจิกรรมการ ร้องเรียน และ ทางวินยั ส านกัปลัด

ปฏบิติัราชการโดยยึดหลัก ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ทกัทว้งจาก

ธรรมมาภบิาล มาตรฐานทาง ทจุริตคอรัปชั่น หนว่ยตรวจ

คุณธรรม จริยธรรมและการ สอบ

บริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

6 โครงการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการซ้ือ หรือการจ้าง1. เพื่อให ้อปท.มสีถานที่กลาง จัดใหม้ศูีนย์รวมข้อมลู 30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวน 1. อปท.มสีถานที่กลาง งานบริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ( 6202) เพื่อเปน็ศูนย์รวมข้อมลู ข่าวสารการจัดซ้ือ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. อบต.ที่ใช้ เพื่อเปน็ศูนย์รวมข้อมลู ทั่วไป

ข่าวสารการซ้ือการจ้าง จัดจ้างของ อปท. โดย บริการศูนย์ ข่าวสารการซ้ือหรือการ

2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนอบต.มหีนา้ที่ประสาน จัดซ้ือจัดจ้างฯ จ้าง

รู้ ของประชาชน การด าเนนิงาน ไมน่อ้ยกว่า 2. ประชาชนมคีวาม

3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการ ร้อยละ ๘๐ กา้วหนา้ทางวิชาการ มี

ประกวดราคา ของ อปท. องค์ความรู้

4.เพื่อปอ้งกนัหรือลดโอกาสใน 3.การเผยแพร่ข่าวสาร

การสมยอมกนัในการเสนอราคา การสอบราคาเปน็ไปด้วย

5.เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน ของ ความเรียบร้อยตรวจ

อปท.โปร่งใส เปน็ระบบ สอบได้

6. เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ 4. ผู้เสนอราคาไมม่กีาร

ของ อปท.ในการจัดซ้ือจัดจ้าง สมยอกกนัในการเสนอ

7. เพื่อใหม้เีจ้าหนา้ที่รักษาความ ราคา

สงบเรียบร้อย 5.การปฏบิติังานเปน็ไป

ด้วยความโปร่งใส

มรีะบบ ตรวจสอบได้

6. อปท.มศัีกยภาพใน

การจัดซ้ือจ้ดจ้าง



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการพฒันาศักยภาพ พนกังานส่วนต าบล 1. เพื่อใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ บคุลากรตามแผนอตัรา 200,000     200,000     200,000     200,000 ผลการประเมนิ1.เจ้าหนา้ที่ปฏบิติั งานบริหารบคุคล

 พนกังานจ้าง เฉพาะต าแหนง่  ตามสายงาน (6301) เกี่ยวกบัระเบยีบ กฎหมายที่ ก าลัง ประสิทธิภาพ หนา้ที่ได้อย่างถูกต้อง ส านกัปลัด

เกี่ยวข้อง ในการปฏบิติังาน และประสิทธิ 2.เจ้าหนา้ที่ปฏบิติั

2. เพื่อใหก้ าท างานเปน็ไปอย่าง ผล ในการ หนา้ที่ได้อย่างมี

มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปฏบิติังาน ประสิทธิภาพ

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดี เช่น 1.เพื่อใหน้ าความรู้ ความสามารถคณะผู้บริหารสมาชิกสภา 500,000     500,000     500,000     500,000 ผลการประเมนิการบริหารท าได้อย่าง งานบริหารบคุคล

การสร้าง ความเข้มแข็งใหแ้กท่อ้งถิ่น (6302) มาปรับใช้กบัองค์กร ข้าราชการ  ลูกจ้าง ประสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

2.เพื่อใหม้กีารปรับเปล่ียน ประจ า  พนกังานจ้าง และประสิทธิ

แนวคิด ในการท างานเนน้การ ผู้น าชุมชน ผล ในการ

สร้าง กระบวนความคิดและการ ปฏบิติังาน

พฒันาด้วยตนเอง

9 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสูตรด้านคุณธรรมและ 1. เพื่อใหบ้คุลากรใช้หลัก คณะผู้บริหารสมาชิกสภา 100,000     100,000     100,000     100,000 ความพงึพอใจ บคุลากรมคุีณธรรม งานบริหารบคุคล

จริยธรรมเช่น จรรยาบรรณของข้าราชการ  คุณธรรมกบัคุณธรรมจริยธรรม  ในการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า การใหบ้ริการ จริยธรรมในการ ส านกัปลัด

บริการ (6303) บริการประชาชนและปฏบิติั พนกังานจ้าง ของประชาชน ปฏบิติัหนา้ที่

หนา้ที่

2. เพื่อใหก้ารท างานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 โครงการส่งเสริมใหส้มาชิก อบต. ผู้น าชุมชน  อสม.หรือเพื่อส่งเสริมให ้สมาชิก อบต. จัดกจิกรรมฝึกอบรม 20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้า สมาชิก อบต. ผู้น า งานบริหารบคุคล

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมการใช้งาน ผู้น าชุมชน อสม.หรือประชาชน คอมพวิเตอร์แก ่สมาชิก รับการอบรม ขุมชน อสม.หรือ ส านกัปลัด

คอมพวิเตอร์และการใช้อนิเตอร์เนตเบื้องต้น (6305) ที่สนใจ ได้ใช้อนิเตอร์เนตในการอบต. ผู้น าชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป 

แสวงหาความรู้ หรือประชาชนที่สนใจ สามารถใช้งานคอม

พวิเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้

11 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเพื่อส่งเสริมใหผู้้น าชุมชน จัดกจิกรรมเพิ่มศักยภาพ 100,000     100,000     100,000     100,000 จ านวนผู้ ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร งานบริหารบคุคล

พนกังาน ฯลฯ ต าบลทา่เจ้าสนกุ (6306) ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท างานได้ ผู้น าชุมชน ผ่านการฝึก สมาชิก อบต. ผู้น า ส านกัปลัด

อย่างมปีระสิทธิภาพ อบรม ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

12 โครงการเผยแพร่ความรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบั จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ 10,000      10,000      10,000      10,000 ประชาชนเข้า ประชาชนมคีวามรู้ งานบริหารบคุคล

ทา่เจ้าสนกุ  (6306) ประชาคมอาเซียนสู่ประชาชน ใหป้ระชาชนอย่างนอ้ย ร่วมไมน่อ้ยกว่าในเร่ืองประชาคม ส านกัปลัด

ต าบลทา่เจ้าสนกุ ปลีะ 1 คร้ัง ร้อยละ 60 อาเซียน

ของเปา้หมาย



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 โครงการพฒันา และปรับปรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหพ้นกังานด าเนนิการพฒันาปรับ 100,000     100,000     100,000     100,000 ผลการประ พนกังานสามารถ งานบริหาร

ระบบคอมพวิเตอร์ ใหม้อีย่างเพยีงพอกบัผู้ปฏบิติังาน สามารถท างานได้อย่างมี ปรุง ระบบคอมพวิเตอร์ เมนิประสิทธิ ท างานได้อย่างมี ทั่วไป

และใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  (6401) ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ภายใน ภาพ และ ประสิทธิภาพ

หนว่ยงานใหเ้พยีงพอและมี ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

14 โครงการจัดหาอปุกรณ์ ส าหรับอ านวยความสะดวก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ประชาชนมคีวาม 100,000     100,000     100,000     100,000 ความพงึพอ ประชาชนได้รับความ งานบริหาร  

ส าหรับประชาชนในการติดต่อประสานงาน ที่ท าการ สะดวก และมคีวามพงึพอใจ พงึพอใจ ต่อการอ านวย ใจของ สะดวก และมคีวาม ทั่วไป

อบต. (6403) ต่อการบริการของ อบต. ความสะดวกของ ประชาชน พงึพอใจ

ส านกังาน มากกว่า

ร้อยละ  80 

15 โครงการจัดหาอปุกรณ์ส านกังาน ใหเ้พยีงพอและมี เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานท างาน ประชาชนมคีวาม 100,000      100,000      100,000      100,000 ความพงึพอ ประชาชนได้รับความ งานบริหาร  

ประสิทธิภาพ เช่น ตู้  เคร่ือง fax  เคร่ืองถ่าย ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ พงึพอใจ ต่อการปฏบิติั งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ใจของ สะดวก และมคีวาม ทั่วไป

กล้องถ่ายรูป ฯลฯ งานของเจ้าหนา้ที่ ประชาชน 80 พงึพอใจ

16 โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ ส าหรับประชาชน เพื่อบริการประชาชน และ ด าเนนิการกอ่สร้างที่ ๑๐๐๐๐๐ ความพงึพอ ประชาชนได้รับความ งานบริหารทั่วไป

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อ เพื่อเปน็ก าลังใจในการ หลังคาจอดรถ ใจของ สะดวก และพนกังาน กองช่าง

ท างาน ประชาชน มขีวัญก าลังใจ ในการ

ไมน่อ้ยกว่า ท างานเพื่มขึ้น

ร้อยละ ๘๐



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

17 โครงการจัดหาอปุกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ เพื่อส่งเสริมใหห้อ้งประชุม ผู้ใช้บริการหอ้งประชุม 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ใช้งานหอ้ง หอ้งประชุมจัดเปน็ งานบริหารทั่วไป

ใช้หอ้งประชุม เช่น ทวีี  โต๊ะ  เกา้อี้ ฯลฯ (6407) มคีวามพร้อมต่อความต้องการ มคีวามพงึพอใจในการ ประชุมมคีวาม ระเบยีบเรียบร้อง ส านกัปลัด

ของผู้มาเข้าร่วมประชุม ใช้บริการหอ้งประชุม พงึพอใจใน สามารถใช้ประโยชน์

ไมต่่ ากว่าร้องละ 80 สถานที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 โครงการปรับปรุงสถานที่หอ้งท างาน (6408) เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัภาระประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ 50,000      50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าใช้บริการ เจ้าหนา้ที่มคีวาม งานบริหารทั่วไป

หนา้ที่การปฏบิติังานของแต่ละ ราชการมคีวามพงึพอใจ ใน อบต. มี คล่องตัวในการท างาน ส านกัปลัด

ส่วนราชการ ในสถานที่ท าการของ ความพงึพอใจ และท างานได้อย่าง

อบต.  และเปน็ระเบยีบ ในสถานที่ มปีระสิทธิภาพ

เรียบร้อย ราชการ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมอืงและชุมชนใหน้า่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี
7.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิการคลัง
7.1แผนงาน บริหารงานคลัง

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดท าแผนมาตรการ เพื่อหาแนวทางวิธีการใช้จ่าย ด าเนนิการจัดท าแผนใช้จ่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกจิกรรม อบต.ท่าเจ้าสนกุ กองคลัง

ประหยัดงบประมาณ งบประมาณอย่างประหยัด งบประมาณอย่างประหยัด งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จ านวน 1 คร้ัง ใช้จ่ายงบประมาณ
และคุ้มค่า อย่างมปีระสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและคุ้มค่า
2 โครงการภาษสัีญจร เพื่อพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ ด าเนนิการโครงการภาษสัีญจร 6,000        6,000 6,000 6,000 มผู้ีมารับบริการ อบต.ท่าเจ้าสนกุ กองคลัง

อบต.ท่าเจ้าสนกุ ใหไ้ด้มากขึน้กว่าเดิม ปลีะ 1 คร้ัง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เสียภาษี มรีายได้
มากกว่าร้อยละ เพิ่มมากขึน้
90 ต่อคร้ัง

3 การจัดท าแผน เพื่อพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาการ 6,000        6,000 6,000 6,000 มรีายได้จัดเกบ็ อบต.ท่าเจ้าสนกุ กองคลัง
พัฒนาปรับปรุงการ ใหไ้ด้มากขึน้กว่าเดิม จัดเกบ็รายได้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เองเพิ่มขึน้ มรีายได้
จัดเกบ็รายได้ ร้อยละ 3 เพิ่มมากขึน้

4 ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ พนกังานและเจ้าหนา้ที่มี 100,000 100,000 100,000 100,000 มรีายได้ พนกังานและเจ้า ส านกัปลัด
ขององค์กรปกครอง ใหไ้ด้มากขึน้กว่าเดิม ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. จากการจัด หนา้ที่มปีระสิทธิ กองคลัง
ส่วนท้องถิน่ เพิ่มมากขึน้ เกบ็ภาษเีพิ่มขึน้ ภาพในการจัด กองช่าง

อตัราร้อยละ 2 เกบ็ภาษเีพิ่มมากขึน้

รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนนิการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณและที่ผ่านมา

  แบบ 
ผ.๐๑ 



1. ยุทธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ผลลัพธ์ทีค่าด หน่วยงาน หน่วยงานที่
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชีว้ัด ว่าจะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) อุดหนุน
1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด จัดกิจกรรมป้องกัน จาก 40,000         40,000         40,000     ประชาชน มากกว่าร้อยละ90  ประชาชนต าบลท่าเจา้สนุก งาน

ใหป้ระชาชน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมป้องกันจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ ปีละ 2 คร้ัง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของจ านวนประชากรทัง้ต าบล มคีวามปลอดภยัจาก สาธารณสุข
ตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น  โรคไข้หวัดนก มีความปลอดภยัจากโรคติดต่อ โรคติดต่อ (ส านักปลัด)
 , โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ  

งบประมาณและทีม่า

ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมืองและชมุชนใหน่้าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีป่ ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใชง้บประมาณ

  ผ.๐๖ 



1. ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
1 ด าเนินการแกป้ญัหามลภาวะฝุ่นละอองจาก เพือ่ลดปญัหามลภาวะที่เกดิขึน้ ด าเนินการ แกป้ญัหา 30,000         30,000         30,000         30,000     ปญัหาเร่ืองมลภาวะ ได้รับ สามารถช่วยบรรเทา งาน

โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ที่ และพืน้ที่ใกล้เคียง กบัประชาชน อยูใ่นปจัจบุนั ตามขอ้ร้องเรียน เร่ือง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. การแกไ้ข ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ปญัหามลภาวะให้ สาธารณสุข
ปญัหามลภาวะ ท าให้ 80 กบัประชาชน (ส านักปลัด)
ลดลง

2 โครงการ รักษน์้ าปา่สัก โดยการจดักจิกรรม เพือ่ใหป้ระชาชน ร่วมอนุรักษ์ ด าเนินการจดักจิกรรม 30,000         30,000         30,000         30,000     จดักจิกรรมโครงการรักษ์ ประชาชน ตะหนัก งาน
และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ และเหน็ความส าคัญของแหล่ง โครงการรักษน์้ าปา่สัก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. น้ าปา่สัก อยา่งน้อย ปลีะ ถงึความส าคัญของ สาธารณสุข
ของแหล่งน้ าปา่สัก ขว่ยกนัดูแลรักษา  น้ าปา่สัก 1 คร้ัง แม่น้ าปา่สัก ไม่ทิ้ง (ส านักปลัด)
ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง  ขยะลงในแม่น้ า
ตลอดจนดูแลชายฝ่ังใหส้ะอาด ปรับปรุงพืน้ที่
ไม่ใหถ้กูกดัเซาะมากขึน้กวา่เดิม

3 โครงการจดักจิกรรม เพือ่ใหป้ระชาชนได้ตะหนัก เพือ่ใหป้ระชาชนได้เขา้ใจถงึ จดักจิกรรมโครงการ 30,000         30,000         30,000         30,000     มีกจิกรรมลดโลกร้อน ประชาชน ใหค้วาม งาน
ถงีภาวะโลกร้อนและปญัหาส่ิงแวดล้อม เหตุการณ์สภาวะโลกร้อน และ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ปลีะ  1 คร้ัง ส าคัญ กบัปญัหา สาธารณสุข
ซ่ึงเปน็ปญัหาส าคัญของโลก ปญัหาส่ิงแวดล้อมเปน็เร่ืองใกล้ ตระหนักถงึปญัหา โลกร้อน ซ่ึงเปน็ (ส านักปลัด)

ตัวของทุกคน ซ่ึงทุกคนสามารถ โลกร้อน ปญัหาส าคัญที่ทุกคน
แกป้ญัหาส่ิงแวดล้อม และ ต้องช่วยกนัแกไ้ข
ภาวะโลกร้อนได้

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยาที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

  ผ.๐๖ 



1. ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริมใหต้ าบลท่าเจา้สนุก เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนต าบล จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000       10,000       10,000       ประชาชน มีความพงึพอใจ ประชาชน ต าบล งานสาธารณสุข
เปน็เมืองน่าอยู่ ท่าเจา้สนุกใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ ใหต้ าบลท่าเจา้สนุก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 ท่าเจา้สนุกอยูใ่น (ส านักปลัด)

เปน็เมืองน่าอยู ่อยา่ง ชุมชนอยา่งมีความสุข และ
น้อยปลีะ 1กจิกรรม กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบบริเวณหมู่บา้น เพือ่ส่งเสริมใหพ้ืน้ที่ ต าบล จดักจิกรรมปรับปรุง 30000 กจิกรรมปรับปรุง ภมูิทัศน์ พืน้ที่ต าบลท่าเจา้สนุก งานสาธารณสุข
ภายในต าบลท่าเจา้สนุก ท่าเจา้สนุก สวยงามร่มร่ืน ภมูิทัศน์รอบบริเวณ งบ อบต. ไม่น้อยกวา่ 1 คร้ังต่อปี  มีสภาพสวยงามน่ามอง (ส านักปลัด)

น่าอยู่ ต าบลท่าเจา้สนุก และ
อยา่งน้อยปลีะ1 คร้ัง กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยธุยาที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสังคม

งบประมาณและที่มา

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่

  ผ.๐๖ 



ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 : พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่ 8  ด้านการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความยัง่ยนื
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

ผลลัพธท์ี่คาด หน่วยงาน
ล าดับ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วดั วา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
1 โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลท่าเจา้สนุกมีคุณภาพ เพือ่จดักจิกรรมในการส่งเสริม จดักจิกรรมส่งเสริมให้ 20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนต าบล งานพัฒนาชุมชน

ชีวติที่ดี อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุขภายใต้ปรัชญา ใหป้ระชาชนมีชีวติที่ดี อยูใ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวติ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนที่เขา้ร่วม ท่าเจา้สนุกอยูใ่นสังคม ส านักปลัด
เศรษฐกจิพอเพยีง สังคมได้อยา่งมีความสุข ที่ดี  จ านวน 1  กจิกรรม โครงการได้รับความพงึพอใจได้อยา่งมีความสุข และ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

งบประมาณและที่ผ่านมา

  ผ.๐๖ 



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน รักษาความสงบ ครุภณัฑ์จราจร เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุในการใช้ ด าเนินการติดต้ังกระจกโค้งหรืออปุกรณ์ 15,000      15,000       15,000      15,000      งานป้องกนั

ถนนสัญจรไปมา ต่างๆบริเวณจดุเส่ียง ส านักปลัด

2 แผนงานการศึกษา การศึกษา ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ความปลอดภยัใหเ้ด็กนักรียนในศูนย์ ด าเนินการกอ่สร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันา 300,000   300,000     300,000   300,000   งานการศึกษา 

ส่ิงกอ่สร้าง พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก  วดัจงกลณี ส านักปลัด

และส่วนโยธา

3 แผนงานการศึกษา การศึกษา ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่พฒันาการด้านร่างกาย สุขภาพ ต้ังงบประมาณด าเนินการกอ่สร้าง 200,000   200,000     200,000   200,000   ส านักปลัด

ส่ิงกอ่สร้าง อนามัย ส่วนโยธา

4 แผนงานการศึกษา การศึกษา ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ป้องกนัโรคไข้เลือดออกและแมลง ต้ังงบประมาณด าเนินการกอ่สร้าง 60,000      60,000       ส านักปลัด

ศพด.วดัสฎางค์ ส่ิงกอ่สร้าง มีพษิ ต่างๆ ส่วนโยธา

5 แผนงานการศึกษา การศึกษา ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ป้องกนัดินสไลด์ลงมาจากด้านบนท าให้ ต้ังงบประมารด าเนินการกอ่สร้าง 400,000   ส านักปลัด

ส่ิงกอ่สร้าง อาคารเสียหาย ส่วนโยธา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาสีป่ ี( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก  อ าเภอทา่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.๐๘ 



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ศาสนาวฒัธรรม ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองออกล าลัง ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกลางแจง้ จ านวน 95,000      95,000       95,000      95,000      ส านักปลัด

และนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง กายกลางแจง้ส าหรับยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 1 แหง่ ติดต้ัเง ณ บริเวณศาลา SML ส่วนโยธา

7 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ศาสนาวฒัธรรม ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานทีส่ าหรับออก ด าเนินการกอ่สร้างลานกฬีาเพือ่สุขภาพ 98,000      98,000       98,000      98,000      ส านักปลัด

และนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง ก าลังกายหรือจดัการ แข่งขันกฬีาใน ส่วนโยธา

ชุมชน

8 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ศาสนาวฒัธรรม ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ใหป้ระชาชนเดินทางไปเคารพ กอ่สร้างถนนทางเดินเพือ่ไปเคารพสักการะ 50,000      50,000       50,000      50,000      ส านักปลัด

และนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง สักการะศาลเจา้พอ่ กอกา ได้โดยสะดวก ศาลเจา้พอ่กอกา ได้โดยสะดวก ส่วนโยธา

9 แผนงานการเกษตร การเกษตร ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่แกป้ัญหา คลองระบายน้ าต้ืนเขิน ด าเนินการวางท่อลอดเหล่ียม เพือ่ป้องกนั 1,000,000  งานการเกษตร

ส่ิงกอ่สร้าง ขยะและวชัพชืทีไ่หลมากบัน้ า และกองช่าง

10 แผนงานการเกษตร การเกษตร ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ใช้ในการเกษตรครัวเรือน ติดต้ังระบบท่อน้ าดิบ เพือ่การเกษตร งานการเกษตร

ส่ิงกอ่สร้าง หมูท่ี ่4 และกองช่าง

11 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่น เพือ่ระบายน้ าทีท่่วมขังบริเวณหน้า ด าเนินการ ปรับปรุง 1,000,000  ส่วนโยธา

และส่ิงกอ่สร้าง วดัต าหนักพระเจา้ทรงธรรม ภมูิทัศน์ ขนาดพืน้ที ่65 

ตร.วา พร้อมวางท่อ คสล.

Ø 1 ม.

12 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่แกป้ัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ าทิง้ขนาด 1,700,000  ส่วนโยธา

ส่ิงกอ่สร้าง Ø 1 เมตร จากบ้าน นางสมจติถึง

บ้านนางทองพลู



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่แกป้ัญหาน้ าท่วมขังในหมูบ่้าน ขุดรางระบายน้ าเทคอนกรีตเสริม 200,000   ส่วนโยธา

ส่ิงกอ่สร้าง เหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล.

ขนาด และระดับเท่าของเดิม

ท าต่อจากเดิม ยาว 97 ม.

14 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร สร้างถนนคสล.ข้างร้านนายมนตรี 350,000   ส่วนโยธา

ส่ิงกอ่สร้าง ตัดถนนหลักในหมูบ่้าน ถึงบ้านนาย

นิรันต์ ขนาด กวา้ง 2 ม. ยาว 50 ม.

พร้อมรางระบายน้ า คสล.

15 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ประชาชนโรงเรือนปีมน้ าดิบ สร้างโรงเรือนปัม๊น้ าดิบพร้อมปรับภมูิทัศน์ 85,000      ส่วนโยธา

ส่ิงกอ่สร้าง ใช้ได้โดยสะดวก โดยการเทแท่นปูนของโรงเรือนสายไฟ

เสาไฟและหม้อ 15 แอมป์ กวา้ง 2 เมตร

เสา 4 ต้น 

16 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่นและ เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ  - 30,000,000  ส่วนโยธา

ส่ิงกอ่สร้าง บ้านสามเรือน โดยการลาดยาง

ปรับผิวชั้นถนนทางใหม่และ

ถนนคอนกรีต หนาเฉล่ีย 

0.20 ม. 

17 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน วสัดุทีดิ่น เพือ่ความสะดวกในการสัญจร ซ่อมแซมถนนคสล.เส้นคลอง 3,000,000  ส่วนโยธา

และส่ิงกอ่สร้าง น้อย กวา้ง 4.00 ม. ยาว

550.00ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม.

18 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์ทีดิ่น เพือ่พฒันาคุณภาพน้ าประปา ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา .............. ส่วนโยธา

ใหไ้ด้มาตรฐาน  



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 แผนงานการเคหะชุมชน โครงสร้างพืน้ฐาน ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพือ่ซ่อมแซมถนนและท่อเมนท์ จดัซ้ือเคร่ืองเจาะกระแทกไฟฟา้พร้อม .............. ส่วนโยธา

ประปาในเขตรับผิดชอบ เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้

20 แผนงานบริหารทัว่ไป การเมืองการบริหาร ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพือ่ส่งเสริมใหพ้นักงานท างานได้อย่าง ประชาชนมีความพงึพอใจ ต่อการปฏบิัติ 100,000   100,000     100,000   100,000   งานบริหารทัว่ไป

เผยแพร่ มีประสิทธภิาพ งานของเจา้หน้าที่

21 แผนงานบริหารทัว่ไป การเมืองการบริหาร ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพือ่ส่งเสริมใหห้อ้งประชุมมีความพร้อม ผู้ใช้บริการหอ้งประชุมมีความพงึพอใจใน 100,000   100,000     100,000   100,000   งานบริหารทัว่ไป

เผยแพร่ ต่อความต้องการของผู้มาเข้าร่วมประชุม การใช้บริการหอ้งประชุม



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

38,753,000  1,018,000     958,000      958,000      



ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
การติดตามและประเมนิผล 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ                
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙         
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

 



  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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