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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

2.๑  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับชาติ 
 ๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-๑๑- 
 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ี
๒๕๖๐  เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑ ) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 
สาระส าคัญ 
     สภาพแวดล้อม 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
การเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่
ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า
ฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สาคัญในทุกมิต ิ 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

-๑๒- 
 

    วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  

 
  ๔) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
 4.1 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการกาหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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             -๑๓- 
 
(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

(๓) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

            
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน 
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
  (๑)  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี  

(๒) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  

(๓) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
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                 -๑๔- 
 
(๔) การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ

แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  

(๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  
(๖) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ

การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง  

(๗) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง  

                      
๒.๒ ด้านสังคม 

(๑) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  

(๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลง 

(๓) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน  

(๔) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  

(๕) ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  
(๖) คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่

ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากและรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

(๗)วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น  
                           (๘) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  
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                                -๑๕- 
(๙) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง

ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
๒.1.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

    (๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
      (๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง

มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  

 
๒.1.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     (๑) ด้านธรรมาภิบาล 

  (๒) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
      (๓) ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  
 2.1.5 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

(๑) บริบทภายใน 
  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

     - ความเหลื่อมล้ า 
     - ความเป็นเมือง 
     - การบริหารจัดการภาครัฐ 

 (๒) บริบทภายนอก 
  - การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   - การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

 - ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
     - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     - วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

 
   2.1.6 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 ๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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                                         -๑๖- 
๒ เป้าหมาย 

(๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง  
     มีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 3. แนวทางการพัฒนา 

(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.1แผนพัฒนาภาคกลางและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
1 วิสัยทัศน์  
  เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพ่ือสนับสนุนเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. เป้าประสงค์รวม 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ

นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสมบูรณ์เป็นฐานการผลิต และสนับสนุนความสามารถใน
การค้า พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

๓.ยุทธศาสตร์และต าแหน่งจุดยืนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิต ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 1 ต าแหน่งจุดยืนการพัฒนา คือ 
  1.1 เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 1 จุดยืน  
๒.๑ เมืองที่มีทรัพยากรต้นทุน (น้ า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต    
     การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 
ประกอบด้วย ๑ ต าแหน่งจุดยืนพัฒนา 

๓.๑ เมืองที่มีทรัพยากรต้นทุน (น้ า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต    
     การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และชุมชน 
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                 -๑๗- 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก ประกอบด้วย ๓ ต าแหน่งจุดยืน

การพัฒนา  
๔.๑ เมืองที่มีทรัพยากรต้นทุน (น้ า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต    
     การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว และชุมชน 
๔.๒ เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 
๔.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
2.2.2 แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
    วิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    “พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มี

คุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่
ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”  

 

เป้าประสงค์ของจังหวัด   
      1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล  
      2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๓. ภาคการผลิต การค้า การบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์และต าแหน่งจุดยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารสู่มาตรบานสากล  
               ประกอบด้วย ๑ ต าแหน่งจุดยืนการพัฒนา  

๑.๑ เมืองน่าเที่ยว  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วย 1 ต าแหน่งจุดยืนการพัฒนา 

     2.1 เมืองน่าเที่ยว  
     2.2 เมืองอุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                ประกอบด้วย ๒ ต าแหน่งจุดยืนการพัฒนา 

     3.๑ เมืองเกษตร 
     3.2 เมืองอุตสาหกรรม 

 
2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
“ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 
๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
๒. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ และการกีฬา 
๓. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
๔. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
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                                         -๑๘- 
๕. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
๖. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๙. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 ๑๐.จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๑๑.จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ/การท่องเที่ยว 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย                     
๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรมในพื้นท่ีมากขึ้น 
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
๖. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากข้ึน 
๗. มีมาตรฐานการบริหารและบริการท่องเที่ยวในระดับสากลและมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
๘. เพ่ิมจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
2.2.4 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561-2565) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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-๑๙- 
2.2.5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

 
 วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต  บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ชาวประชามีส่วนร่วม เสริมสร้างคุณธรรม          

ก้าวน าความรู้  เชิดชูศาสน์กษัตริย์  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมสาธารณูปการ ” 
                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
พันธกิจ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อบต.    
เป้าประสงค์ 1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่     
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่ อบต. 
2. จ านวนการก่อสร้างและการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตพ้ืนที่ 

 
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
-แผนงานการเคหะและชุมชน 
-แผนงานการพาณิชย์ 
-แผนงานการเกษตร  

- จ านวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข 
- จ านวนถนนที่ได้รับมาตรฐาน 
- จ านวนไฟส่องสว่างสาธารณะ 
- จ านวนรางระบายน้ า ท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน 
- จ านวนสนามเด็กเล่น อาคารเอนกประสงค์เพ่ิมขึ้น  
-  จ านวนคลองระบายน้ า เพียงพอต่อการเกษตร 
-  ระบบประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน 
-  จ านวนประตูกักเก็บน้ า 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                               -๒๐- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและ 
  ทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมอาชีพ การประกอบอาชีพให้มีรายได้ 
  2. กระบวนการด้านสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน 
     สังคมได้รับการพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
  ๒. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ   
  
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานสังคมสงเคราะห์                 
-แผนงานสาธารณสุข                 
 
 

- จ านวนโครงการการฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ 
- จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดป่วยเอดส์  
  ได้รับความช่วยเหลือ 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม 
  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมอาชีพและ 
  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมโครงการส่งเสริมตามแนวพระราชด าริ 
- จ านวนการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการ 
  ท าการเกษตร 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด   
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ           ๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
เป้าประสงค์ ๑. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 

 ๒. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัดและได้รับการยอมรับ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

๑. จ านวนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
๒. จ านวนโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
                                -๒๑- 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
 
 
 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือด ารงไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถิ่น 
- จ านวนครั้งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

                          
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
  
ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยการพัฒนา 
                      ด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 1. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม 
  2. มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัย อุทกภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. จ านวนศูนย์ป้องกันอุบัติภัยฯ 
   
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา 
 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการด้านยาเสพติด 
  ร่วมกันทั้งภายนอกและภายในพ้ืนที่ 
- จ านวน อปพร. ทีมกู้ชีพ กู้ภัยในเขต อบต. ที่ได้รับ    
  การเพ่ิมศักยภาพ 
- จ านวนครั้งที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง 
  เทศกาลส าคัญ 
- จ านวนผู้มีส่วนร่วมการส่งเสริมประชาธิปไตย 

                               
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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                    -๒๒- 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด   
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม 
                    และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ   

๑.. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  
  ๑. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อให้สร้างรายได้ในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   1. จ านวนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 
 
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนาและตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒.แผนงานบริหารทั่วไป  

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมแห่งท่องเที่ยวสร้าง 
รายได้ให้ท้องถิ่น 
 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด / กองคลัง /กองช่าง   
ความเชื่อมโยง 
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจ   พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการองค์กรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วม 

  ของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1.ด าเนินการบริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมกันพัฒนา  
     ตรวจสอบได้ 
  2. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของ อบต.ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
  3. มีการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วม 

   ของทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  1. จ านวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการบริหารท้องถิ่น 
    2. จ านวนเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
    3. จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  อ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                              -๒๓- 
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.แผนงานบริหารทั่วไป  - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

  ในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการตรวจสอบโครงการร่วม 
  เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ร้อยละในความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. 
- จ านวนสมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ผ่านการ 
  ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนภาคประชาชน 
  องค์กรภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด / กองคลัง /กองช่าง   
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่
 
ยุทธศาสตร์ ที่  7  กลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ   พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพ ปลอดมลพิษ  
   และสร้างระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1. มีการสร้างและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต. ให้สะอาดน่าอยู่ 
  2. มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. จ านวนโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
  2. จ านวนโครงการบริหารจัดการขยะ 
 
กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรือแผนงานการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.แผนงานเคหะและชุมชน  
2.แผนงานการเกษตร 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต. ให้สะอาดน่าอยู่ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าขึ้นในการบริหาร 
  จัดการขยะ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด / กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาเมืองใหน้่าอยู ่
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 
 
 
 
 
 

               ยุทธศาสตร์                   ยุทธศาสตร์                ยุทธศาสตร์                   ยุทธศาสตร ์
 
แผนงานการพัฒนา          แผนงานการพัฒนา      แผนงานการพัฒนา 
 
  
         โครงการ               โครงการ                 โครงการ 
       - กิจกรรมที่ 1       - กิจกรรมที่ 1    - กิจกรรมที่ 1 
       - กิจกรรมที่ 2            - กิจกรรมที่ 2          - กิจกรรมที่ 2 
       - กิจกรรมที่ 3           - กิจกรรมที่ 3 
       - กิจกรรมที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทศัน์ท้องถิน่ 

จุดมุ่งหมายการพฒันา จุดมุ่งหมายการพฒันา 

 
จุดมุ่งหมายการพฒันา 
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                               -๒๕- 
2.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 2.๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลพระยาบันลือ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือได้
ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
๒.บุคลากรมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานกันทุกต าแหน่ง 
๓.เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีกองทุนมีกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน 
๔.มีประปาและไฟฟ ้าสาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
๕.มีถนนสายหลักและสายรองใช้ในการคมนาคมขนถ่าย
สินคา้(สายไม้ตรา-ลาดบัวหลวง) 
๖.สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
๗.มีคลองพระยาบันลือเป็นแม่น้ าสายหลักในการหล่อเลี้ยง
ประชาชนในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
๘.อบต.มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๙.อบต.มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 
๑๐.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
๑๑.การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.โครงการบางโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่ ต้ องใช้งบประมาณ สู งอบต .ไม่ สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะมีงบประมาณน้อย 
๒.พื้นที่ต าบลเป็นที่ราบลุ่มยากแก่การควบคุมป้องกันน้ า
ท่วม 
๓.ปัญหาภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ าในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง 
๔.ประชาชนมีรายได้น้อย 
๕.ประชาชนยังขาดความสนใจขาดจิตส านึกร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.การคมนาคมถนนยังเป็นถนนลูกรังและมีฝุ่นเป็นจ านวน
มาก 
๗.พื้นที่รับผิดชอบมีมากไม่สมดุลกับงบประมาณในการ
พัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Treats) 
๑.พื้นที่ต าบลมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท าการ
เกษตรกรรม 
๒.ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น  ปลูกผัก เลีย้ง
สัตว์ ท าสวนผักบุ้ง สวนมะม่วง สวนส้มโอ สวนมะละกอ 
เลี้ยงปลา ฯลฯ 
๓.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง 
๔.นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายเร่งด่วน 
 
 

๑.อบต.เป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ทุกปญัหาของประชาชนอบต.มี
งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาต้องเลือกโครงการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสดุด าเนินการก่อน 
๒.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.การด าเนินการแก้ไขปญัหาในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพ
ติดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ประสานงานบูรณการกันจึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
๔.ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องในการบริหารงานมีหลาย
ขั้นตอนและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การบริหารงานไม่
คล่องตัว เกิดความล่าช้า  
๕.ภารกิจถ่ายโอนลงมาให้ท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมากแต่
งบประมาณไม่ถ่ายโอนลงมาด้วย 
๖.การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลล่าช้าท าให้ระยะเวลา
การเบิกจ่ายไมเ่หมาะสมกบัระยะเวลาด าเนินการ 
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 2.๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    
   สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่ จ านวนประชากร  
ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม  
การสื่อสาร อาชีพและปัญหา สังคม ฯลฯ 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technological  Factors : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

3. ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่ งบประมาณท่ีจัดเก็บได้ งบประมาณท่ี  
ได้รับการจัดสรร  ภาวะทางการเงิน การว่างงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา
ดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ   
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 


