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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 

(พ.ศ.2561-2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

สวนที่ 1   

สภาพและขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 199 หมูท่ี 3 บานหนองนมหนู ตําบลลาดตะเคียน  

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  หางจากท่ีวาการอําเภอกบินทรบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร หางจากตัว        

จังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 177.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

110,991 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ จดตําบลหาดนางแกว  และตําบลกบินทรบุรี  อําเภอกบินทรบุรี 

ทิศใต  จดตําบลทุงพระยา  สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันออก จดตําบลเขาไมแกว  ตําบลกบินทรบุรี และตําบลหาดนางแกว  อําเภอกบินทรบุรี 

ทิศตะวันตก จดตําบลกรอกสมบูรณ  ตําบลทาตูม  อําเภอศรีมหาโพธิ์ 
 

แผนท่ีแสดงการแบงเขต หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 13 

ตําบลลาดตะเคียน   อาํเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน พ้ืนท่ีสวนมากเปนพ้ืนท่ีราบลุม 

และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ตั้งอยูทางภาคตะวันออก เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ รอยละ 10  เปนพ้ืนท่ีสําหรับ

การเกษตร รอยละ 89.50 และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน รอยละ 5 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

  ภูมิอากาศมีลักษณะ เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู 

  ฤดูรอน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 

  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 

  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง  

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็นบางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ

เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 – 40 องศาเซลเซียส  

รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  41 องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แตอาจเกิด

“ชวงฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน

กรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 

1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ

ยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ  17 องศา    

1.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณรอยละ 75 ดินลูกรังประมาณ รอยละ 15 ลักษณะ

ดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ รอยละ 10   

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

 มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน 13 แหง แหลงน้ําท้ัง 13 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ

บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

    ลําหวย  - แหง  สระน้ํา   21 แหง 

    หนองน้ํา 1 แหง  บอน้ําตื้น  63 แหง 

    ลําคลอง  8 แหง  บอบาดาล 126 แหง 

    บึง  1 แหง  บอโยก   42 แหง 

อางเก็บน้ํา - แหง  แมน้ํา    - แหง  

ฝาย  8 แหง  ประปาหมูบาน  39 แหง  

เหมือง  - แหง  อ่ืนๆ (ระบุ)   - แหง 
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1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไม

ยืนตน  ผลัดใบ   

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง  

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน มีท้ังหมด 13 

หมูบาน  แตละหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบาน 5 คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2554 ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

นายกองคการบริหารสวนตําบล 5,129 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 6,241 คน คิดเปนรอยละ 82.18 จํานวน    

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 5,129 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 6,241 คน คิดเปน

รอยละ 82.18 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมี

การเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะการคัดเลือก

ผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ ขอความรวมมือ ผูนํา เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขอมูลท่ีถูกตอง  

เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

องคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหองคการบริหาร

สวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบล ไดจัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล อสม. และกรรมการหมูบาน โครงการ

อ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนา2องคการบริหารสวน

ตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดาน

งบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 

2.1 เขตการปกครอง 

เดิมเปนเขตการปกครองของหมูท่ี 6 ตําบลหาดนางแกว  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี โดยแยก

ออกมา เม่ือป พ.ศ.2502  โดยเรียกชื่อวาตําบลลาดตะเคียน  เริ่มแรกมีหมูบาน ปกครอง จํานวน 5 หมูบาน และ

ตอมามีการเพ่ิมของประชากรเพ่ิมข้ึนอีก 8 หมูบาน รวมเปน 13 หมูบาน  ตอมายกฐานะเปนองคการบริหารสวน

ตําบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 112 ตอนพิเศษ 6 ง หนา 32 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พุทธศักราช 

2538 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 177.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 110,991 ไร หางจากท่ีวาการอําเภอ

กบินทรบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 80 กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยก
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แขวงการทาง – แยกโคกขวาง  อําเภอศรีมหาโพธิ – ตําบลลาดตะเคียน) หางจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 

100 กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยกถนนต่ํา – แยกดงพระราม – แยกประจันตคาม – แยกสามทหาร อําเภอ

กบินทรบุรี – ตําบลลาดตะเคียน) 

หมูบานซ่ึงตั้งอยู ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  มีท้ังหมดจํานวน  13 หมูบาน  

ประกอบดวย 

หมูท่ี 9 บานคลองรวม  นายอัครเดช  กัณหารี   เปนกํานันตําบลลาดตะเคียน 

หมูท่ี 1 บานลาดตะเคียน  นายไพรัตน  คงเจริญ   เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 2 บานทุงขาม  นางสุดใจ  สานุสันต เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 3 บานหนองนมหนู  นายถนอม  แววนํา เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 4 บานหนองตามัน  นายสังวาล จุมพร เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 5 บานสระบัว (บางสวน) นายวารินทร  เตียงงา เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 6 บานอางมหา   นายธํารง  ไผแดง เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 บานหนองตลาด  นายดํารง  มีคุณ  เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 8 บานโคกมะมวง  นายอํานาจ  พูลแข เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 10 บานโคกกระทอน นางสมบัติ  เรืองโภชน เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 11 บานเกษตรกรรม นายบุญชอบ  จันดํา เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 12 บานโคกกลาง  นายสมจิตร  สาธา เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี 13 บานลาดไพจิตร  นายสํารวม  บุญเกิด เปนผูใหญบาน 

 

2.2 การเลือกตั้ง 

 เดิมองคการบริหารสวนตําบลไดแบงเขตการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ท้ังเขต

องคการบริหารสวนตําบลเปน 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเปน  13  เขต ดังนี้ 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอ

มาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองานองคการบริหาร

สวนตําบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคม

ในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  6 พฤศจิกายน 2554)   

   -   จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  6,241     คน 

  -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 6,241     คน 

  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. 2554) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 5,129  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ท้ังสิ้น  6,241  คน  คิดเปนรอยละ 82.18     

  -   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  5,129  คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ท้ังสิ้น  6,241  คน  คิดเปนรอยละ  82.18     
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ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาฯมาจากคําส่ัง คสช.  และปจจบัุนยังไมมีการเลือกตั้ง 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายพิศิษฐ   กัณหารี  นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายสมพงษ   บุญเกิด  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายวชิัย   บัวจําปา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายบัวลอย   ท่ีชอบ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายสมพงษ   ทาขาม  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  นายกฤติ เรืองโภชน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

นายพิพัฒน  คําแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 1 

นายอนันต หลําบางชาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 2 

  นายประสทิธิ์ ทิมแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 3 

  นายพงษศกรณ   งามขยัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 3 

  นายคําพวย ครูสอน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 4 

  นายกําพล มาสา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 4 

  นายสํารวย จําจด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 5 

  นางรัตนพร เปรมอําพล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 5 

  นายประสทิธิ์ เอ้ือเฟอ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 6 

  นายอํานาจ ครูศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 6 

  นายพันธ พันธชาติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 7 

  นายวิเชียร ประกอบยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 8 

  นายสมเกียรติ เพ็งพุด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 8 

  นายธวัชชัย บุรุษภาพ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 9 

  นายปารมี หมันเทศมัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 9 

  นายมนัส โตดวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 10 

  นางศรีจันทร หานทองคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 10 

  นายสมคิด สุขโสด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 11 

  นายประวิทย เครือทรัพย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 12 

  นายปรีชา เล็บครุฑ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 12 

  นายดําเนิน  วังกระพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หมูท่ี 13 
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3. ประชากร 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนหมูบาน / ประชากร / ครัวเรือน / เนื้อท่ี 

มีประชากรรวมท้ังหมด 9,290 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน 4,560 คนเพศหญิง จํานวน 4,730 คน มี

จํานวนครัวเรือน  3,478 ครัวเรือน   แยกเปนรายหมูบานดังนี้ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
หลังคา

เรือน 

ประชากร 
รวม 

เนื้อท่ี 

(ไร) 
ผูใหญบาน หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 บานลาดตะเคียน 418 490 522 1,012 10,039 นายไพรัตน  คงเจริญ - 

2 บานทุงขาม 395 524 525 1,049 8,305 นางสุดใจ  สานุสันต - 

3 บานหนองนมหนู 411 551 577 1,128 10,694 นายถนอม   แววนํา - 

4 บานหนองตามัน 135 231 240 471 7,956 นายสังวาล  ชุมพร - 

5 บานสระบัว 282 241 215 456 10,999 นายวารินทร  เตียงงา เขต.อบต.บางสวน 

6 บานอางมหา 154 213 232 445 9,616 นายธํารง  ไผแดง - 

7 บานหนองตลาด 177 249 232 481 8,323 นายดํารง  มีคุณ - 

8 บานโคกมะมวง 135 209 219 428 7,630 นายอํานาจ  พูลแข - 

9 บานคลองรวม 384 647 652 1,299 9,590 นายอัครเดช  กัณหาร ี กํานัน 

10 บานโคกกระทอน 290 344 405 749 8,710 นางสมบัติ  เรืองโภชน - 

11 บานเกษตรกรรม 258 238 259 497 6,200 นายบุญชอบ  จันดํา - 

12 บานโคกกลาง 285 394 408 802 7,290 นายสมจิตร  สาธา  - 

13 บานลาดไพจิตร 154 229 244 473 5,639 นายสํารวม  บุญเกิด - 

รวม 3,478 4,560 4,730 9,290 110,991   

(ขอมูลประชากร ณ  17 ตุลาคม พ.ศ.2559  ทะเบียนราษฎรอําเภอกบินทรบุรี)         

มีความหนาแนนเฉล่ีย  11.95  คน/ตารางกิโลเมตร   จํานวนครัวเรือน  3,478  ครัวเรือน 

 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

กลุมอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

0 – 4  ป 299 300 599 

5 – 10  ป 420 361 781 

11 – 15  ป 340 307 647 

16 – 20  ป 325 339 664 

21 – 25  ป 315 347 662 

26 – 30  ป 320 315 635 

31 – 35  ป 361 340 701 

36 – 40  ป 416 396 812 
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กลุมอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

41 – 45  ป 358 414 772 

46 – 50  ป 361 369 730 

51 – 55  ป 314 325 639 

56 – 60  ป 236 238 474 

61 – 65  ป 176 233 409 

66 – 70  ป 119 146 409 

71 – 75  ป 61 98 265 

76 – 80  ป 60 87 159 

81 – 85  ป 45 57 147 

86 – 90  ป 24 38 102 

90 - 95 ป 7 15 62 

96 – 100  ป 3 5 22 

มากกวา 100 ป - - 8 

รวม 4,560 4,730 9,290 

 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       

4.1  การศึกษา 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ 15 – 60 ปเต็ม รอยละ 99 อาน เขียนภาษไทยและคิด

เลขอยางงายได เด็กอายุ 6 – 14 ป รอยละ 100 ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ 99 ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี ปญหาคือ ยังไมสามารถท่ีจะ

แขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินโครงการ และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

1. ระดับประถมศึกษา จํานวน      3 แหง ไดแก 

 1) โรงเรียนบานคลองรวม     หมูท่ี 9  บานคลองรวม     

 2) โรงเรียนบานหนองตลาด     หมูท่ี 7  บานหนองตลาด 

 3) โรงเรียนบานโคกกระทอน     หมูท่ี 10 บานโคกกระทอน 

2. ระดับมัธยมศึกษา จํานวน      1 แหง ไดแก 

1) โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง    หมูท่ี 10  บานโคกกระทอน 

3. โรงเรียนขยายโอกาส 

1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  93 (บานลาดตะเคียน) หมูท่ี 1  บานหนองคลา 
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4. โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน      1 แหง ไดแก 

 1) วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี     หมูท่ี 1 บานหนองนมหมู 

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน  จํานวน     1 แหง ไดแก 

 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน  หมูท่ี 3  บานหนองนมหมู 

6. โครงการรมโพธิ์แกว  สาขามูลนิธิของวัดสวนแกว  หมูท่ี 3  บานหนองนมหมู 

 

ขอมูลสถานศึกษาเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

ช่ือสถานศึกษา 
จํานวน

คร ู

ระดับการ

เปดสอน 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ผูอํานวยการ 

ปฐมวัย อนุบาล ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ปวช. ปวส. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ลาดตะเคียน 

2 ปฐมวัย 50       นางสาวอรพรรณ  พลูแชม  

(รักษาการหัวหนาศูนยฯ 

โรงเรียนบานคลองรวม 5 ประถมศึกษา  19 59     นายสนธยา  อาษารอด 

โรงเรียนบานหนองตลาด  ประถมศึกษา   48     นายวินัย  อินทรปญญา 

โรงเรียนบานโคกกระทอน 8 ประถมศึกษา  24 103     นางชนาธิป  จันทรหอม 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 

(บานลาดตะเคียน) 

29 โรงเรียน

ขยายโอกาส 

 72 279 172    นายชาลี  กองแกว 

โรงเรียนลาดตะเคียน

ราษฎรบํารุง 

19 มัธยมศึกษา    122 153   นายสมศรี  งามด ี

วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี 

74 ปวช. 

ปวส. 

     1,288 508 นายวิระ ออมทรพัยทวี 

รวม   50 115 489 294 153 1,228 508  

ท่ีมา องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน, สํารวจ   ตุลาคม  2559 

 

4.2 สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชนเชนกัน ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เพศชาย 621 คน เพศ

หญิง 1,416 คน รวม 2,037 คน โรคเบาหวาน เพศชาย 145 คน เพศหญิง 363 คน รวม 508 คน โรคเอดส จํานวน 

3 คน โรคไขเลือดออก มีจํานวน 3 คน โรคมือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ

รักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ 

องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดตะเคียน ไดจัดกิจกรรม

รวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แต

ตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - 6 ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม

เกณฑมาตรฐาน มีเพียง 1 ราย เทานั้น ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีผูพิการจํานวน 240 คน ปวยติดเตียง 27 คน 

ผูสูงอายุ 1,086 คน ชาย 466 คน หญิง 620 คน จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ และประชากรสวนมาก
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ไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข โดยรวมมือกับ

โรงพยาบาล สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 (1)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

     -   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1  แหง      

         -   ศูนยบริการสาธารณสุข    จํานวน    -     แหง 

     -   คลินิกเอกชน    จํานวน    -     แหง    

     (2)  สถานการณ/ปญหาสุขภาพ (ตําบลลาดตะเคียน)  
 

ลําดับท่ี การปวย (กลุมโรค) ผูปวย (ราย) ผูเสียชีวิต (ราย) 

1 โรคติดเชื้อและปรสิต 735  

2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 4  

3 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุมกัน 5  

4 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบิลิสัม 358  

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 30  

6 โรคระบบประสาท 371  

7 โรคตารวมสวนประกอบของตา 296  

8 โรคหูและปุมกกหู 94  

9 โรคระบบไหลเวียนเลอืด 613  

10 โรคระบบหายใจ 3,877  

11 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 2,585  

12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 619  

13 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 1,446  

 

ลําดับที ่ 10 อันดับแรกของโรคที่ปวยสูงสุด ผูปวย (ราย) ชาย หญิง 

1 โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน 2,339 1,067 1,272 

2 โรคความดันโลหิตสูง 2,037 621 1,416 

3 โรคปวดกลามเนื้อ 1,304 568 736 

4 โรคภาวะไขมนัในเลือดสูง 954 261 693 

5 โรคอาหารไมยอย 786 268 518 

6 โรคเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟนอักเสบเร้ือรัง 728 360 368 

7 โรคคอหอยสวนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไขหวัด) 679 293 386 

8 โรคอาหารเปนพิษจากเชื้อแบคทีเรีย 578 241 337 

9 โรคฟนผุที่กําจัดเฉพาะเคลือบฟน 533 269 264 

10 โรคปวดหัว 516 133 383 

รวมยอดผูปวย 10,454 4,081 6,373 

ท่ีมา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดตะเคียน ขอมูล ตุลาคม  2559 
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4.3  อาชญากรรม 

4.4 ยาเสพติด  

ลําดับ ความผิด จํานวน (ราย) 

1 พ.ร.บ.ยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)  

 - ยาเสพติด 15 

 - ครอบครอง 5 

 - ครอบครองเพ่ือจําหนาย 12 

2 พ.ร.บ.ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา)  

 - ครองครอง 2 

3 พ.ร.บ.อาวุธปน 8 

4 พ.ร.บ.การพนัน 43 

5 พ.ร.บ.ตางดาว (หลบหนีเขาเมือง 5 

6 ลักทรัพย 5 

7 ชีวิตรางกาย 1 

8 บุกรุกเคหะสถาน 4 

9 เก่ียวกับเพศ 1 

ท่ีมาจากขอมูลการจับกุมคดีอาญา ปงบประมาณ 2559 : สถานีตํารวจภูธรสระบัว  
 

  จากขอมูลยาเสพติดตําบลลาดตะเคียนท่ีไดมีการติดตามบําบัดครบ 7 ครั้ง จํานวน 2 คน  

 

4.5  การสังคมสงเคราะห 

1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส   

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 

4. ประสานชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    

5. ปรับปรุงซอมแซมบานคนยากไร      

 6. มีการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ 

7. ศูนยประสานงานผูไดรับความเดือดรอนทางสังคม 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 

สภาพถนนปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข 304 ท่ีตัดผานพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน จากนครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา       

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 359 (บานหนองตลาด – ตําบลตรอกสมบูรณ) สําหรับถนนภายในองคการบริหาร

สวนตําบลลาดตะเคียน ถนนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน เปนถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง 

ตามลําดับ 

 ในสวนของปญหาทางดานคมนาคมและการขนสง เปนปญหาของระบบและโครงขายถนนในปจจุบัน 

ตลอดจนปญหาการจราจรและอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดจากการคมนาคมและขนสง 
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 สภาพถนน โดยสวนใหญพ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยูในสภาพดี และเชื่อมตอกับอําเภอศรีมหาโพธิ 

และถนนลาดยางผานเสนทางกลางหมูบานทุกหมูบาน และ มีรถเขาออก ทุกหมูบานท่ีอยูหางไกล 

 ระบบและโครงขายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหวางถนนแตละสาย ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ท่ีใกลเคียงติดตอกันไดโดยสะดวก ผิวจราจรสภาพไมดี ถนนภายในโดยสวนใหญเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

ถนนลูกรัง ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมตอการคมนาคม ให

เปนระบบและมีโครงขายท่ีดียิ่งข้ึน 

 การขนสงผูโดยสาร ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ไมมีสถานีขนสงผูโดยสาร 

5.2  การไฟฟา 

รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกบินทรบุรี  ในปจจุบันสามารถใหบริการ

ไดครอบคลุมท่ัวท้ังองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทาง

หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟา

สองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน        

การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการ

ท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน ปจจุบันในเขต

องคการบริหารสวนตําบลมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(1)  ครัวเรือนท่ีใชไฟฟาครบทุกหลังคาเรือน 

(2)  ไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  412 จุด ครอบคลุมถนน 20 สายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

5.3  การประปา 

ปจจุบันการประปาภายในองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน รับผิดชอบและดําเนินการโดยการ

ประปาสวนภูมิภาค สาขากบินทรบุรี มีใชอยูในบริเวณหมูท่ี 3 จํานวน 22 หลังคาเรือน และระบบประปาของแต

ละหมูบาน  

การประปา องคมีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต และมีน้ําใชตลอดท้ังป ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง 

สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจาก

พ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับ

บริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบปญหาการ

ขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการ

แกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที การพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการกอสราง

โรงสูบจายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป

เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(1)  จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา    2,405  หลังคาเรือน 

(2)  ประปาหมูบาน  หมูท่ี 1 – 13 จํานวน 39  แหง 
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(3)  ปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ย  1,739  ลบ.ม.ตอวัน 

(4)  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก 

            - สระน้ํา        -  แหลงน้ําผิวดิน 

            - แหลงน้ําใตดิน -  บึง   

5.4  โทรศัพท 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน มีการสื่อสารท่ีสําคัญไดแก  ทางโทรศัพทบานและ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, TURE 

(1)  จํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน    10    หมายเลข 

(2)  จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล    จํานวน    20    หมายเลข 

5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 

  อยูในเขตรับผิดชอบของไปรษณียกบินทรบุรี 

-  ท่ีทําการไปรษณียยอย     - แหง 

-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ               - แหง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
เนื้อท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร) 

ทํานา ทําไร ปลูกไมผล เล้ียงสัตว ประมง 

1 บานลาดตะเคียน 10,039 8,904 909 3,295 4,621 51 28 

2 บานทุงขาม 8,305 7,424 1,925 2,920 2,551 22 6 

3 บานหนองนมหนู 10,694 9,403 1,890 3,705 3,767 26 15 

4 บานหนองตามัน 7,956 7,159 950 2,286 3,854 51 18 

5 บานสระบัว 10,999 9,408 1,506 2,952 4,616 307 27 

6 บานอางมหา 9,616 8825 1,650 2,755 3,839 550 31 

7 บานหนองตลาด 8,323 7513 1,024 2,995 3,418 34 42 

8 บานโคกมะมวง 7,630 6718 1,350 3,355 1,971 31 11 

9 บานคลองรวม 9,590 8875 1,180 3,930 3,708 29 28 

10 บานโคกกระทอน 8,710 8060 1,610 2,100 4,294 33 23 

11 บานเกษตรกรรม 6,200 5630 1,400 2,685 532 1,000 13 

12 บานโคกกลาง 7,290 6734 930 3,355 2,371 49 29 

13 บานลาดไพจิตร 5,639 4679 850 1,518 2,190 18 103 

รวม 110,991 999,332 17,174 37,851 41,732 2,201 374 
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6.1  เกษตรกรรม ในปจจุบันประชากรเทศตาํบลลาดตะเคียนสวนใหญ ประกอบอาชีพทางการเกษตรผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอําชีพ คาขายและรับจางท่ัวไป 

6.2 การประมง 

มีเกษตรท่ีทําอําชีพประมงจํานวน 20  ราย  ไดแก  เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง 

6.3 การปศุสัตว 

มีศูนยวิจัยจํานวน 2 แหง 

1. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปราจีนบุรี มีการสงเสริมอาชีพปศุสัตว เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน แพะ แกะ  

2. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวกบินทรบุรี  มีการสงเสริมอาชีพปศุสัตว เลี้ยงไก เปด 

เกษตรกรท่ีทําอาชีพปศุสัตว จํานวน 50 ราย ไดแก  

  - เลี้ยงโค จํานวน 100 ตัว   - กระบือ จํานวน 100 ตัว 

  - เปด จํานวน 10  เลา  จํานวน 15,000 ตัว - ไก จํานวน 80 ฟารม จํานวน 70,000 ตัว  

  - หมู จํานวน 5 เลา จํานวน 60,000 ตัว  

6.4  การบริการสถานประกอบการดานบริการ   จํานวน 85 แหง แบงเปน 

 - โรงแรม  จํานวน   1  แหง  - หอพัก/บานเชา  จํานวน  50 แหง 

 - รานเกมส  จํานวน   4  แหง  - บริการเสริมสวย จํานวน  10 แหง

  - บริการซอม  จํานวน  20 แหง 

6.5 การทองเท่ียว  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบนลนไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนใน

ชุมชน เชน การจัดงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีลอยกระทงจัดท่ีบึงโคกมะมวง และจะพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเท่ียว โดยจะจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ และประเพณีสงกรานตจัดท่ีวัดคลองรวม 

6.6 อุตสาหกรรม  

1. มีนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง มี  8 บริษัท 

    - บริษัทไฮเทคกบินทรโลจิสติกสจํากัด จําแนกเปน ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และชิ้นสวนรถยนต มีการใชพ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ไร 

2. มีโรงงานอุตสาหกรรม มีจํานวน 8 แหง 

- โรงงานอุตสาหกรรม จําแนกเปนประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ทอน้ําประปา เฟอรนิเจอร 

พลาสติก และชิ้นสวนรถยนต มีการใชพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ไร 

6.7 การพาณิชและกลุมอาชีพ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนมีตลาดการคาท่ีสําคัญ คือ 

การพาณชิย 

การพาณิชยกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน เปนกิจการคาปลีกและคาสง 

สินคาตางๆ ไดแก เครื่องยนตการเกษตร พันธุพืชและวัสดุการเกษตร สถานประกอบอาหาร และสินคา

อุปโภคบริโภค จําแนกประเภทกิจการตางๆ ไดดังนี้   

-  พาณิชยกรรมและบริการ จํานวน  195 แหง 

  -   สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม จํานวน 54 แหงแบงเปน 

   (1) สถานีบริการน้ํามัน จํานวน    2 แหง   (2) รานของชํา          จํานวน  100 แหง 
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(3) รานขายอาหาร    จํานวน   50 แหง   (4) รานขายรถมือสอง   จํานวน  5  แหง   

(5) รานขายของเกา   จํานวน   20 แหง   (6) รานขายสินคาอ่ืนๆ จํานวน  17 แหง 

   (7) ตลาดนัด  จํานวน   1  แหง 

  -   มีการจัดตั้งกลุมอําชีพ จํานวน 3  กลุม ไดแก  

1. กลุมผูปลูกผักปลอดสาร  

2. กลุมทอผาไหม 

3. กลุมวิสาหกิจชุมชน (ผลิตสารบํารุงดิน) 

6.8  แรงงาน 

แรงงานดานภาคอุตสาหกรรม  ประชากรอายุระหวาง  18 – 50 ป การรับจางในโรงานอุตสาหกรรม 

บริษัท และทํางานนอกพ้ืนท่ีและไปทํางานตางประเทศ เพราะในพ้ืนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงาน

เยอะ และมีคนนอกพ้ืนท่ีมาทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

แรงงานภาคเกษตร ประชากรอายุระหวาง 25 – 60 ป บางสวนจะไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทําให

เกิดการขาดแคลนแรงงานและคาแรงคอนขางสูงจึงทําใหเกิดการใชแรงงานตางดาวเขามาใชแรงงานในพ้ืนท่ี เชน 

แรงงานเขมร เปนตน 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชนมีท้ังหมดจํานวน  13 หมูบาน  ประกอบดวย 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
หลังคา

เรือน 

ประชากร 
รวม 

เนื้อท่ี 

(ไร) 
ผูใหญบาน หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 บานลาดตะเคียน 418 490 522 1,012 10,039 นายไพรัตน  คงเจริญ - 

2 บานทุงขาม 395 524 525 1,049 8,305 นางสุดใจ  สานุสนัต - 

3 บานหนองนมหน ู 411 551 577 1,128 10,694 นายถนอม   แววนํา - 

4 บานหนองตามนั 135 231 240 471 7,956 นายสงัวาล  ชุมพร - 

5 บานสระบวั 282 241 215 456 10,999 นายวารินทร  เตียงงา เขต.อบต.บางสวน 

6 บานอางมหา 154 213 232 445 9,616 นายธาํรง  ไผแดง - 

7 บานหนองตลาด 177 249 232 481 8,323 นายดาํรง  มีคุณ - 

8 บานโคกมะมวง 135 209 219 428 7,630 นายอํานาจ  พลูแข - 

9 บานคลองรวม 384 647 652 1,299 9,590 นายอัครเดช  กัณหารี กํานัน 

10 บานโคกกระทอน 290 344 405 749 8,710 นางสมบัติ  เรืองโภชน - 

11 บานเกษตรกรรม 258 238 259 497 6,200 นายบุญชอบ  จนัดาํ - 

12 บานโคกกลาง 285 394 408 802 7,290 นายสมจิตร  สาธา  - 

13 บานลาดไพจิตร 154 229 244 473 5,639 นายสาํรวม  บุญเกิด - 

รวม 3,478 4,560 4,730 9,290 110,991   

(ขอมูลประชากร ณ  17 ตุลาคม พ.ศ.2559  ทะเบียนราษฎรอําเภอกบินทรบุรี)         

มีความหนาแนนเฉล่ีย  11.95  คน/ตารางกิโลเมตร   จํานวนครัวเรือน  3,478  ครัวเรือน 
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7.2  ขอมูลดานการเกษตร 

หมูที่ ชื่อหมูบาน 
เน้ือที่ทั้งหมด 

(ไร) 

พ้ืนที่การเกษตร 

(ไร) 

พ้ืนที่การเกษตร (ไร) 

ทํานา ทําไร ปลูกไมผล เลี้ยงสัตว ประมง 

1 บานลาดตะเคยีน 10,039 8,904 909 3,295 4,621 51 28 

2 บานทุงขาม 8,305 7,424 1,925 2,920 2,551 22 6 

3 บานหนองนมหนู 10,694 9,403 1,890 3,705 3,767 26 15 

4 บานหนองตามัน 7,956 7,159 950 2,286 3,854 51 18 

5 บานสระบัว 10,999 9,408 1,506 2,952 4,616 307 27 

6 บานอางมหา 9,616 8825 1,650 2,755 3,839 550 31 

7 บานหนองตลาด 8,323 7513 1,024 2,995 3,418 34 42 

8 บานโคกมะมวง 7,630 6718 1,350 3,355 1,971 31 11 

9 บานคลองรวม 9,590 8875 1,180 3,930 3,708 29 28 

10 บานโคกกระทอน 8,710 8060 1,610 2,100 4,294 33 23 

11 บานเกษตรกรรม 6,200 5630 1,400 2,685 532 1,000 13 

12 บานโคกกลาง 7,290 6734 930 3,355 2,371 49 29 

13 บานลาดไพจิตร 5,639 4679 850 1,518 2,190 18 103 

รวม 110,991 999,332 17,174 37,851 41,732 2,201 374 

 

ในปจจุบันประชากรขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนสวนใหญ ประกอบอําชีพทางการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวนโดยใชพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ 27,124.92 ไร 

คิดเปนรอยละ 78.69 ของพ้ืนท่ีในเขตตําบลลาดตะเคียนท้ังหมด พืชท่ีสําคัญสวนใหญ ไดแก มันสําปะหลัง ขาว 

ขาวโพด ออย ยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว เปนตน 

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร  

มีแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตร ไดแก ลําน้ํา,ลําหวย  จํานวน 10 แหง, ฝาย  จํานวน 8 แหง, บอโยก

จํานวน 42 แหง, บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จํานวน 220 แหง 

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช 

ปจจุบันการประปาภายในองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน รับผิดชอบและดําเนินการโดยการ

ประปาสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี 

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 1) ลําคลอง จํานวน           8 แหง 

 2) บึง  จํานวน           1 แหง 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

 1) ฝาย  จํานวน           8 แหง 2) บอน้ําตื้น จํานวน     63 บอ 

 3) บอบาดาล จํานวน         126 แหง 4) ระบบประปา จํานวน     39 แหง 

 5) สระน้ํา จํานวน          21 แหง 
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8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 

       ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประมาณรอยละ 99.99 นับถือศาสนา

พุทธ และรอยละ 0.01 นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในองคการ

บริหารสวนตําบลลาดตะเคียน คือ วัดและสํานักสงฆ 5 แหงไดแก  

วัด  จํานวน  10  แหง  ไดแก 

 1) วัดหนองคลา   หมูท่ี  1 บานหนองคลา  เนื้อท่ี  32 ไร 2 งาน 59 ตารางวา 

 2) วัดบุญเกิด    หมูท่ี  2  บานทุงขาม  เนื้อท่ี  11 ไร 2 งาน 40 ตารางวา 

 3) วัดปาภาวนาธรรม   หมูท่ี  2  บานทุงขาม  เนื้อท่ี  39 ไร 2 งาน 29 ตารางวา 

 4) วัดหนองนมหมู   หมูท่ี  3  บานหนองนมหมู เนื้อท่ี  16 ไร 2 งาน 20 ตารางวา 

 5) วัดเขาลูกชาง  หมูท่ี  5  บานโปรงเข  เนื้อท่ี  12 ไร 1 งาน 39 ตารางวา 

 6) วัดปทุมสราราม หมูท่ี  5  บานโปรงเข  เนื้อท่ี  53 ไร 0 งาน 20 ตารางวา 

 7) วัดหนองตลาด   หมูท่ี  7  บานหนองตลาด  เนื้อท่ี  10 ไร 2 งาน 59 ตารางวา 

 8) วัดโคกมะมวง   หมูท่ี  8  บานโคกมะมวง  เนื้อท่ี  13 ไร 2 งาน 70 ตารางวา  

 9) วัดคลองรวมพัฒนา หมูท่ี  9  บานคลองรวม  เนื้อท่ี  14 ไร 3 งาน 75 ตารางวา 

 10) วัดลาดไพรจิตร   หมูท่ี 13 บานลาดไพรจิตร เนื้อท่ี  18 ไร 1 งาน 66 ตารางวา 

สํานักสงฆ  จํานวน   4   แหง   ไดแก 

1) สํานักสงฆพุทธเจริญมงคล     หมูท่ี 2  บานทุงขาม 

2) โครงการรมโพธิ์แกว 2 สาขาวัดสวนแกว   หมูท่ี 3 บานหนองนมหนู 

3) สํานักสงฆถํ้าทิพย    หมูท่ี 5  บานโปรงเข เนื้อท่ี  17 ไร 

4) สํานักสงฆกองเงิน    หมูท่ี 5  บานโปรงเข  

8.2  ประเพณแีละงานประจําป 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ินท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังนี้ 

 1.  งานประเพณีสงกรานต   เดือนเมษายน 

 2.  งานประเพณีเขาพรรษา   เดือนกรกฎาคม 

 3.  งานประเพณีออกพรรษา   เดือนตุลาคม 

 4.  งานประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ไดแก เครื่องจักรสาน สวนภาษาถ่ินเปน

ภาษาอีสาน 

8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 1) ของท่ีระลึก เชน ทอผาไหม   2) สินคาพ้ืนเมือง เชน หมูหัน 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ํา 

แหลงน้ําธรรมชาติ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ไดแก 

แหลงน้ําธรรมชาต ิ

 1) ลําคลอง จํานวน           8 แหง 

 2) บึง  จํานวน           1 แหง 

 บึงโคกมะมวง หมูท่ี 8  เนื้อท่ี    

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

 1) ฝาย  จํานวน            8 แหง 2) บอน้ําตื้น จํานวน    63 บอ 

 3) บอบาดาล จํานวน        126 แหง 4) ระบบประปา จํานวน    39 แหง 

 5) สระน้ํา จํานวน          21 แหง 

9.2  ปาไม 

 องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนไมมีพ้ืนท่ีปาไม มีการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีปาในเขตท่ีสาธารณะ

ภายในตําบลลาดตะเคียน 

9.3  ภูเขา 

ตําบลลาดตะเคียนมีพ้ืนท่ีภูเขา ชื่อเขาลูกชาง  ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลสระบัว 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา

ดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน และ

ปญหาการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัดน้ําเสียท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจทําใหเกิด

ปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได 

 

10.  อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 
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สวนท่ี  2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 

 1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.

2557-2560  

 1.1  สรุปสถานการณการพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 

การสรุปสถานการณการพัฒนา   

จากการดําเนินการท่ีผานมา สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

สวนใหญ มีความพึงพอใจท่ีองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาตําบล 

 2. เนื่องจากประชาชนมีความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานมาเปนอันดับแรก ผลการดําเนินงานท่ีผานมา

จึงเนนหนักไปท่ีดานโครงสรางพ้ืนฐาน และทางองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนก็จะพยายามตอไปท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ของประชาชนใหครบทุกดาน 

 3.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปท่ีผานมา

ไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยไมไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวน

และไมไดคํานึงถึงรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับ  ทําใหในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม

สามารถดําเนินการไดครบ  100  % 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตาม

แผนพัฒนาซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้       
 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2557-2559) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ยุทธศาสตร 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา 

สามป 

บรรจุในขอบญัญตั ิ

(นําไปปฏิบตัิ) 

คิดเปนรอยละของโครงการ/  

งบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 42 19,816,000 22 6,085,809 52.38 30.71 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 11 1,120,000 1 100,000 90.9 8.93 

3. ดานการพัฒนามนุษยและสังคม 48 3,777,400 23 1,507,500 47.92 39.91 

4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และสันทนาการ 
36 5,739,000 26 6,354,460 72.22 110.72 

5. ดานการพัฒนาการเกษตรและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
19 1,210,000 4 600,000 21.05 49.59 

6. ดานการพัฒนาการเมืองและบริหารจดัการ

บานเมืองท่ีด ี
36 4,260,500 20 4,531,000 55.56 106.35 

รวม 192 35,922,900 96 19,02,007 50 53.39 
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แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป พ.ศ.2557 ประกอบดวยโครงการท้ังหมด  

192 โครงการ  งบประมาณ 35,922,900 บาท และสามารถดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนองคการบริหาร

สวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป  พ.ศ.2558  ไดจํานวน 96 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 และงบประมาณ  

19,02,007 บาท คิดเปนรอยละ 53.39 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสาม

ป 

บรรจุในขอบญัญตั ิ

(นําไปปฏิบตัิ) 

คิดเปนรอยละของโครงการ/ 

 งบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 64 45,812,800 20 10,153,000 31.25 22.16 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 11 1,030,000 1 50,000 9.09 4.85 

3. ดานการพัฒนามนุษยและสังคม 56 4,939,900 19 1,592,500 33.93 32.24 

4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ

สันทนาการ 
45 7,624,000 23 7,364,300 51.11 96.59 

5. ดานการพัฒนาการเกษตรและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
30 2,020,000 7 500,000 23.33 24.75 

6. ดานการพัฒนาการเมืองและบริหารจดัการบานเมืองท่ีด ี 36 4,880,500 20 5,289,700 55.56 108.38 

รวม 242 66,307,200 90 24,949,500 37.19 37.63 

 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป  พ.ศ.2558  ประกอบดวยโครงการท้ังหมด  

242 โครงการ งบประมาณ 66,307,200 บาท และสามารถดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนองคการบริหาร

สวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป พ.ศ.2558 ไดจํานวน 90  โครงการ คิดเปนรอยละ 37.19 งบประมาณ  

24,949,500 บาท คิดเปนรอยละ 37.63 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2559-2561) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในขอบญัญตั ิ

(นําไปปฏิบตัิ) 

คิดเปนรอยละของโครงการ/  

งบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 52 99,605,300 12 3,893,200 23.08 3.91 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ 10 1,300,000 1 100,000 10.00 7.69 

3. ดานการพัฒนามนุษยและสังคม 47 4,413,500 10 1,115,000 21.28 25.26 

4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสันทนา

การ 
59 8,783,800 31 5,432,978 52.54 61.85 

5. ดานการพัฒนาการเกษตรและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
21 1,660,000 7 700,000 33.33 42.17 

6. ดานการพัฒนาการเมืองและบริหารจดัการบานเมืองท่ีด ี 39 7,890,000 60 23,769,941 153.85 301.27 

รวม 228 123,652,600 120 35,011,119 53.07 28.31 
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แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป  พ.ศ.2559 ประกอบดวยโครงการท้ังหมด  

228 โครงการ งบประมาณ 123,652,600 บาท  และสามารถดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนองคการ

บริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป พ.ศ.2559  ไดจํานวน 120 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.07 งบประมาณ  

35,011,119 บาท  คิดเปนรอยละ 28.31 

 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2560-2562) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในขอบญัญตั ิ

(นําไปปฏิบตัิ) 

คิดเปนรอยละของโครงการ/  

งบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 128 204,172,000 22 8,586,483 17.19 4.21 

2. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
30 3,730,000 5 300,000 16.67 8.04 

3. การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามยั การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
73 22,720,700 39 16,041,417 53.42 70.60 

4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 10 655,000 5 530,000 50.00 80.92 

5. การพัฒนาการองคการและการบริหารจดัการบานเมืองท่ีด ี 28 7,160,000 45 4,266,390 160.71 59.59 

รวม 269 238,437,700 116 29,724,290 43.12 12.47 

 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ประจําป  พ.ศ.2560  ประกอบดวยโครงการท้ังหมด  

269  โครงการ  งบประมาณ   238,437,700  บาท  และสามารถดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนองคการ

บริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  ประจําป  พ.ศ.2560  ไดจํานวน 116 โครงการ คิดเปนรอยละ 43.12  

งบประมาณ  29,724,290  บาท  คิดเปนรอยละ 12.47 

ผลการดําเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2557 กับ 2558) 

การ

ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา

สามป 2557 

แผนการ

ดําเนินงาน 2557 

ขอบัญญัติ 

2557 

ดําเนินการ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 

สามป 2558 

แผนการ

ดําเนินงาน 2558 

ขอบัญญัติ 

2558 

ดําเนิน 

การไดจริง 

จํานวน

โครงการ 
192 96 153 107 242 90 147 134 

รอยละ - 50 79.69 55.73 - 37.19 60.74 55.37 

 

ผลการดําเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2558 กับ 2559) 

การ

ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา

สามป 2558 

แผนการ

ดําเนินงาน 2558 

ขอบัญญัติ 

2558 

ดําเนินการ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 

สามป 2559 

แผนการ

ดําเนินงาน 2559 

ขอบัญญัติ 

2559 

ดําเนิน 

การไดจริง 

จํานวน

โครงการ 
242 90 147 134 228 120 116 102 

รอยละ - 37.19 60.74 55.37 - 52.63 50.88 44.74 
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ผลการดําเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2559 กับ 2560) 

การ

ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา

สามป 2557 

แผนการ

ดําเนินงาน 2557 

ขอบัญญัติ 

2557 

ดําเนินการ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 

สามป 2558 

แผนการ

ดําเนินงาน 2558 

ขอบัญญัติ 

2558 

ดําเนิน 

การไดจริง 

จํานวน

โครงการ 
228 120 116 102 269 116 131  

รอยละ - 52.63 50.88 44.74 - 43.12 48.70  

 

การตั้งงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ 

 

รายงานรายรับป 2557 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 24,044,638.30 

1. ภาษีจัดเก็บเอง 2,354,467.88 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   21,690,170.42 

หมวดคาธรรมเนียม 728,596.60 

1. ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม    728,596.60 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 617,176.22 

1. รายไดจากทรัพยสิน   617,176.22 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 

1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   0.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 173,790.00 

1. รายไดเบ็ดเตล็ด    173,790.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,471,636.00 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปลดชองวางทางการคลงั 0.00 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 0.00 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแก อปท. (กําหนดวัตถุประสงค) 

9,471,636.00 

4. เงินอุดหนุนท่ีไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,929,680.00 

1. เงินอุดหนุนดานการศึกษา 661,080.00 

2. เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 0.00 
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3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร 0.00 

4. เฉพาะกิจจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 0.00 

5. เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ 0.00 

6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00 

7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 9,268,600.00 

 

 

หมวดเงินกู 0.00 

1. เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ) 0.00 

2. เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 0.00 

1. รายรับอ่ืนๆ   0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม 54,150,959.65 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 33,894,794.89 

2. ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 20,256,164.76 

รวมท้ังส้ิน 99,116,476.77 

 

รายงานรายจายป 2557 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 650,494.73 

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ 0.00 

2. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 0.00 

3. รายจายตามขอผูกพัน 184,960.00 

4. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.) 265,734.73 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,957.00 

6. เงินสํารองจาย 54,843.00 

7. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 

8. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 

9. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หนา 24 

 

หมวดรายจายประจํา 21,042,707.83 

1. เงินเดือน 6,728,397.00 

2. คาจางประจํา 0.00 

3. คาจางชั่วคราว 2,394,891.00 

4. คาตอบแทน (ก.บท.) 1,924,837.00 

5. คาใชสอย 2,692,170.47 

6. คาวัสด ุ 2,391,452.88 

7. คาสาธารณูปโภค 455,086.48 

8. เงินอุดหนุน 3,296,000.00 

9. อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 1,159,873.00 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 17,008,492.16 

1. คาครุภัณฑ 720,003.13 

2. คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 6,358,809.03 

3. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,929,680.00 

4. จายจากเงินสะสม 0.00 

5. จายจากเงินกู 0.00 

6. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมท้ังส้ิน 38,701,694.72 

 

รายงานรายรับป 2558 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 29,673,126.37 

1. ภาษีจัดเก็บเอง 2,566,946.71 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   27,106,179.66 

หมวดคาธรรมเนียม 842,315.80 

1. ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม    842,315.80 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 653,212.15 

1. รายไดจากทรัพยสิน   653,212.15 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 

1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   0.00 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 245,909.00 

1. รายไดเบ็ดเตล็ด    245,909.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,977,624.00 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปลดชองวางทางการคลัง 0.00 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 0.00 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแก อปท.(กําหนดวัตถุประสงค) 

10,297,960.00 

4. เงินอุดหนุนท่ีไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 4,679,664.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 

1. เงินอุดหนุนดานการศึกษา 0.00 

2. เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 0.00 

3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร 0.00 

4. เฉพาะกิจจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 0.00 

5. เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ 0.00 

6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00 

7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดเงินกู 0.00 

1. เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ) 0.00 

2. เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 0.00 

1. รายรับอ่ืนๆ   0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม 61,181,642.26 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 38,967,784.55 

2. ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 22,213,857.71 

รวมท้ังส้ิน 107,573,829.58 
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รายงานรายจายป 2558 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 894,534.50 

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ 0.00 

2. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 0.00 

3. รายจายตามขอผูกพัน 191,430.00 

4. เงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.) 300,000.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 139,535.50 

6. เงินสํารองจาย 263,569.00 

7. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 

8. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล 0.00 

9. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดรายจายประจํา 19,401,898.86 

1. เงินเดือน 6,944,506.00 

2. คาจางประจํา 0.00 

3. คาจางชั่วคราว 3,006,068.92 

4. คาตอบแทน (ก.บท.) 1,210,770.50 

5. คาใชสอย 2,229,919.01 

6. คาวัสด ุ 2,206,445.68 

7. คาสาธารณูปโภค 495,861.41 

8. เงินอุดหนุน 3,308,327.34 

9. อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 13,240,441.93 

1. คาครุภัณฑ 749,299.08 

2. คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 11,791,142.85 

3. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 

4. จายจากเงินสะสม 700,000.00 

5. จายจากเงินกู 0.00 

6. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมท้ังส้ิน 33,536,875.29 
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รายงานรายรับป 2559 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 30,121,706.57 

1. ภาษีจัดเก็บเอง 4,298,163.74 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   25,823,542.83 

หมวดคาธรรมเนียม 1,314,008.00 

1. ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม    1,314,008.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 590,318.85 

1. รายไดจากทรัพยสิน   590,318.85 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 

1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   0.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 84,210.00 

1. รายไดเบ็ดเตล็ด    84,210.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,386,657.00 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปลดชองวางทางการคลัง 0.00 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 0.00 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไปสนับสนุนการดําเนนิภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.(กําหนดวัตถุประสงค) 

18,386,657.00 

4. เงินอุดหนุนท่ีไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 70,000.00 

1. เงินอุดหนุนดานการศึกษา 0.00 

2. เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 0.00 

3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร 0.00 

4. เฉพาะกิจจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 0.00 

5. เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ 0.00 

6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00 

7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 70,000.00 

หมวดเงินกู 0.00 

1. เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ) 0.00 
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2. เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 0.00 

1. รายรับอ่ืนๆ   0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม 64,758,037.81 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 39,160,437.79 

2. ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 25,597,600.02 

รวมท้ังส้ิน 115,324,938.23 

 
รายงานรายจายป 2559 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 743,369.00 

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ 0.00 

2. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 0.00 

3. รายจายตามขอผูกพัน 226,995.00 

4. เงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.) 275,000.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 165,236.00 

6. เงินสํารองจาย 76,138.00 

7. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 

8. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 

9. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดรายจายประจํา 18,901,836.61 

1. เงินเดือน 7,197,672.00 

2. คาจางประจํา 0.00 

3. คาจางชั่วคราว 3,429,105.00 

4. คาตอบแทน (ก.บท.) 1,180,345.00 

5. คาใชสอย 1,533,518.49 

6. คาวัสด ุ 2,338,763.23 

7. คาสาธารณูปโภค 495,282.89 

8. เงินอุดหนุน 2,727,150.00 

9. อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 
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หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 28,248,333.58 

1. คาครุภัณฑ 2,658,640.58 

2. คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 4,213,850.00 

3. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 70,000.00 

4. จายจากเงินสะสม 11,171,162.00 

5. จายจากเงินกู 0.00 

6. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 10,134,681.00 

รวมท้ังส้ิน 47,893,539.19 

 

รายงานรายรับป 2560 

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจนีบุรี 

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 1,679,702.31 

1. ภาษีจัดเก็บเอง 16,012.55 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   1,663,689.76 

หมวดคาธรรมเนียม 29,800.00 

1. ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม    29,800.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,869.39 

1. รายไดจากทรัพยสิน   2,869.39 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 

1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   0.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 

1. รายไดเบ็ดเตล็ด    0.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,789,201.00 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปลดชองวางทางการคลัง 0.00 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 1,990,018.00 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแก อปท.(กําหนดวัตถุประสงค) 

3,799,183.00 

4. เงินอุดหนุนท่ีไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 

1. เงินอุดหนุนดานการศึกษา 0.00 
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2. เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 0.00 

3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร 0.00 

4. เฉพาะกิจจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 0.00 

5. เฉพาะกิจการเคหะแหงชาติ 0.00 

6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข 0.00 

7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 0.00 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดเงินกู 0.00 

1. เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ) 0.00 

2. เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม 0.00 

หมวดรายรับอ่ืนๆ 0.00 

1. รายรับอ่ืนๆ   0.00 

หมวดบัญชีเงินสะสม 0.00 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปงบประมาณ 0.00 

2. ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ 0.00 

รวมท้ังส้ิน 7,501,572.70 

 

รายงานรายจายป 2560  

อบต.ลาดตะเคียน กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง 312,048.00 

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ 0.00 

2. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 0.00 

3. รายจายตามขอผูกพัน 0.00 

4. เงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บท.) 312,048.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 

6. เงินสํารองจาย 0.00 

7. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 

8. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 0.00 

9. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดรายจายประจํา 884,600.00 
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1. เงินเดือน 677,914.00 

2. คาจางประจํา 0.00 

3. คาจางชั่วคราว 182,370.00 

4. คาตอบแทน (ก.บท.) 2,500.00 

5. คาใชสอย 14,865.00 

6. คาวัสด ุ 300.00 

7. คาสาธารณูปโภค 39,337.00 

8. เงินอุดหนุน 0.00 

9. อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 0.00 

1. คาครุภัณฑ 0.00 

2. คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 

3. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00 

4. จายจากเงินสะสม 0.00 

5. จายจากเงินกู 0.00 

6. อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน 0.00 

รวมท้ังส้ิน 2,113,934.99 
 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ

ประชาชน ในการจัด ทําแผนพัฒนานั้นจะตอง มีการติดตามและประเ มินแผนพัฒนา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 6 ขอ 29 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง

คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา

วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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ซ่ึงแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) 

      โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  192  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน  107 โครงการ    

    คิดเปนรอยละ  55.73 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอย

ละ 100 ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา     

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2558 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  242  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน   134  โครงการ    

    คิดเปนรอยละ  55.37 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอย

ละ 100 ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา   

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   228  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน   102  โครงการ    

    คิดเปนรอยละ  44.74 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค

มากกวารอยละ 76.12  ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ี

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา  

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จํานวน   269  โครงการ 

    คาดวาจะสามารถดําเนินการได     จํานวน   116  โครงการ    

    คิดเปนรอยละ  43.12 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวา

รอยละ 100 ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา    

   (2)  เชิงคุณภาพ  

 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการ

ประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลได

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้ 

     ปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนในการพัฒนาและ

สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็น

การพัฒนา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 พบวาประชาชนมีความพึงพอใจใน

ระดับพอใจคิดเปนรอยละ 64.52 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาผลการ

ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจถึง รอยละ 60.37 ความพอใจของ

ประชาชนมากกวาปท่ีผานมาเล็กนอยท่ี 4.15 ซ่ึงประเมินไดวาควรจะมีบริหาร

จัดการดําเนินงานใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้ ความพึงพอใจ

นาจะอยูท่ีรอยละ  80  

     ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  43.32 

ระดบัพอใจ   

- มาก     รอยละ  28.20  

- มากท่ีสุด  รอยละ  15.82 

- นอย   รอยละ   9.17 

- ปรับปรุง  รอยละ   3.47 

         ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  35.42  

ระดบัพอใจ   

- ปานกลาง  รอยละ  32.34  

- มากท่ีสุด  รอยละ  15.38 

- นอย   รอยละ  12.39 

- ปรับปรุง  รอยละ   4.46 
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 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึง

พอใจระดับมาก  รอยละ  40 ข้ึนไป 

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตมีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 เพ่ือแกไข

ปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  

ซ่ึงผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

1. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 

2. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

3. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 

4. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   

5. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 

6. ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 

7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 

8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย 

9. ปญหาไขเลือดออกลดลง 

10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 

11. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 

12. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 

13. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

14. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยความสะดวก 

15. ประชาชนไดรับการชวยเหลือภัยแลง 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2560  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 

1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา เชน ถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในเขต

องคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 

2. มีสํานักงานแหงใหมเพ่ือรองรับการบริการประชาชน  

3. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 

4. ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 

5. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การบรรเทาปญหาภัยแลง 

7. ประชาชนมีน้ําประปาท่ีเพียงพอตลอดท้ังป 

2.2 ผลกระทบ 

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  สามารถดําเนินการได

ตามท่ีประชาชนตองการเฉลี่ย 3 ป  รอยละ 90  ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
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1. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังใน

บางจุด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

2. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนกอใหเกิด

โรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  เปนตน 

3. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับ

ความสะดวกในการใชบริการ 

4. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี

การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ    

5. กอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ีการเกษตร

ไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ 

  

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  

    ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

  ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ปญหา 

1)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   

3)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  

4)  ประชาชนมีปญหาความเดือดรอนจํานวนมาก  

5)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ

สามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 

1)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี

ในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  

2)  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา

ของประชาชน   

3)  องคการบริหารสวนตําบลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี    

 แนวทางการแกไข   

  (1)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป 

กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

3)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีในแผนพัฒนาสามป   

4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
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5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา   

(2)  การบริการประชาชน 

 1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    

 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบรกิารขององคการบริหารสวนตําบล 

 3)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบริการดวยใจ 

 4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหสราง

ความเขาใจ 

 5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ปญหา 

1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรม

ท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

2) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

3)  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว

ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

  อุปสรรค 

1)  องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน

แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

2)  องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบาง

รายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการ

ใหม      

    แนวทางการแกไข   

  (1)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจใุนแผนพัฒนาสามป                               

3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
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4)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจาย

รายการใหม    

5)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหา

ภัยแลงท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

(2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    

 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

 3)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบริการดวยใจ 

 4)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหสราง

ความเขาใจ 

 5)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล 

  ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ปญหา 

1)  องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง

ประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการ

รายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 

3)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  

4)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 

1) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

    แนวทางการแกไข   

  (1)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
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4)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจาย

รายการใหม 

 (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 

2)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   

3)  องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจาย

ขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ  

4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
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สวนที่ 3  

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรร

จัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ

กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร

ชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 – 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 

(ป 2560เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ไดแก (1) 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) 

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนว

ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได

พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง

ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึง

เปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

2. สาระสําคัญ 

     2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย

มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม เทคโนโลย ีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็

มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ 

“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” 

การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหา

ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบท
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ขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสใน

การเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุม

ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจาก

ตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและ

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ

เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ 

ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขาม

ชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยง

ในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย

เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะ

ยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับใน

อนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุก

มิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยาง

ตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน 

เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย

ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุม

ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน

ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ

ญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี

การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย

เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน

รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก

ในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 

2550) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 

การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 – 15 ป 

ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของ

เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือ

พยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หนา 42 

 

นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความ

รวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบ

สําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

จะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน

อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกัน

ของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัย

ใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะ

มีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผล

กระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาส

ทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ

ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะ

โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน

ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับ

จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบ

และกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ

ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทํา

ใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 

2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป 2553 และลาสุดในป 

2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 57,392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน 

ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน

ตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ

เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึน

สงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.1 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึง

รอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 

คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ

ดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ

นานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
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และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถ

ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลใหภาครัฐและ

ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก 

การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัย

ทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความ

ม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ

ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง

ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ

สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน

สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการ

ออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน

โดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 

ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี

ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือ

การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด

การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาด

ความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยัง

ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม

จริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกใน

สังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะ

ขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ  

ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ัง

ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน

นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการ

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี

คุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หนา 44 

 

ท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําให

จําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให

ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน 

เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี 

ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดัน

การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพ

ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของ

สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน 

เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญ

ฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและ

ควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึง

หากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 – 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยัง

ต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการ

พัฒนาประเทศจะไมสามารถยัง่ยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ี

เปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง

ในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม

เหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง

วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศ

ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 

และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ี

รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ

ทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา

ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ

ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ

วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ
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กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะ

สงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี

สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพ

เดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร

ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง

หรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสีย

โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ

ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ี

จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี 

“ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ 

เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว 

สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก

มาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการ

ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการ

พัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการ

ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสู

การปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพน

หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ

กับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน

ใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมี

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน

สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ

ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและ

มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน

อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุก

สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาว

จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การ
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ดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี

เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 

ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ

ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปน

ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูไดสูงในกลุมประเทศพัฒนาคนไทยมี

ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการ

พัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ

ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อมในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ

ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงของสถาบันหลักแกละการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่นสรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และการรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
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(6) การพัฒนาระบบการเตรียมแหงชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานนของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารพพัฒนาไปสูการเปน

ประเทศพัฒนาแลว ซึงจําเปนตองยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน

การแขงขัน และการพัฒนาท้ังในดานอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัย ดาน

อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหง

อนาคต 

ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานลาระบบโลจิ

สติกส วิทยศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหาจัดการท้ังในภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การ

สงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแชงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู

ความเปนชาติการคา เพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนนของหวงโซ

มูลคามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลาย

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ือขีดความสามารถในการแขงข้ันของ

ภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรมรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี

ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับ

หวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

เปนศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง

สรางองคความรูดานการตางประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี

แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพา เทาเทียม และท่ัวถึง 

(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จิตใจใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาสการ

พัฒนาและการสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี

ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องเมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

2.3 ยุทธศาสตรชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนว

ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ

ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
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ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ

พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละ

ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

2.3.1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ

ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอําเซียนและ

ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่นสราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบ

ใหม  

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมใน

การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ

การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอําหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน

ผูประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัย

เชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ี

ตองใหความสําคัญอาทิ 
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อม่ันการสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ

สังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคา

ในภูมิภาคและเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ

ผลิตและบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย

สาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจท่ี

เปลี่ยนไปรวมท้ังเปนแหลงอําหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอําชีพท่ีเขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอําหาร

คุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี

ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ

ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมโดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆเปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการ

จัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆเพ่ิมบทบาทของ

ไทยในองคกรระหวางประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน

รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมี

ครอบครัวท่ีม่ันคงกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 
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(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

(3) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบม

เพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึงลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปน

ธรรมกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน

 (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงดานนารวมท้ังมี

ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติและพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง25ลุมนาเนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบดวย 

1)  ยุทธศาสตรหลัก 

1.1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

1.2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

1.3)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

1.4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

1.5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1.7)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 

1.8)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ังคงและยั่งยืน 

ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

1.9)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 

2)  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบ 

ยุทธศาสตรชาติ 

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไดกําหนด

ประเด็นท่ีดําเนินการ  17  เรื่อง  ประกอบดวย   

2.1  การสรางความปรองดองและสมานฉันท 

2.2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

2.3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

2.4) การปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

2.5) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 

2.6) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 

2.7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

2.8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2.10) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

2.11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

2.12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

2.15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 

2.17) การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของ

การวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี

สวนรวมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญ

กับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ี

มีรายไดสูงมีความม่ันคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง

ม่ังค่ังยั่งยืน” ของประเทศการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศ

ไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ

ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย

และเกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย 

 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 

(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 

(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ย

ไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

3. การลดความเหล่ือมลาในสังคม 

(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 

(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 

1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมท้ังดานการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานการบริหารจัดการรวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให

ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน

อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ

สมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและ

พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยเีรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันใน

ตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิต

และระหวางพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและ

สนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให

เปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลาง

การดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆเพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย

และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึนตลอดจนพัฒนา

ตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและ

ตางประเทศท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ

พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองขยายขีดความสามารถของทา

อากาศยานหลักของประเทศพัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบรวมท้ังพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดาน

โครงสรางพ้ืนฐานเชนอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเปนตนเพ่ือ

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตร

แปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน

บานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับท่ีจําเปนสําหรับการ

สรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการ

ของตลาดต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจรวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจาก

กิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณหางหุนสวนและบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก

ขนาดพิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงนาใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสมใช

กลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยงตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบกทางน้ําและทางอากาศเรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาด

ใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเลปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวให

ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆเก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนด

และจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวให

สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติรวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียวโดย

สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและ

กิจกรรมการทองเท่ียวตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนท้ังประเทศท่ีมี

พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ

พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปน

ฐานรายไดประเทศและเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน

เชนโลจิสติกสและพลังงานรวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเชนลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศเปนตนสงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการ

การเงินและโลจิสติกสเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรูมุงเนนการพัฒนา

ธุรกิจเชิงสรางสรรคการลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการประหยัดพลังงานและการใช

พลังงานทดแทนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยการจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศบริษัทการคา

ระหวางประเทศรวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการ

เพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัยเด็ก

ตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานวัยเรียนวัยรุนใหมีทักษะการเรียนรูทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสราง

ผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศวัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณมีรายไดในการ
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ดํารงชีวิตมีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆท่ีจะ

กอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสราง

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบตั้งแตกระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง

รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแต

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิต

กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดการวิจัยและการใช

เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับ

การเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ

สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรดานสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหาร

จัดการและการใชทรัพยากรและสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน

พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ 

(Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใช

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย

สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี

หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

อยางตอเนื่องรวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผล

ไปสูชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

3. การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย

สนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับโครงสรางคาจาง

แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริงเรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

และมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
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ยอยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีสรางหลักประกันรายไดแทน

การอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตรลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย 

     (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะ

ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุตธิรรม 

     (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคกําหนดเปน

นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยูพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย

ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและ 

    (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย(Customized 

Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันโดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจาย

รวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให

เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ

บริหารจัดการนําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา   

พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสรางกระบวนการมีสวนรวมรวมท้ัง

ปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรมเชนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดลอมเปนตน 

3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชนรวมท้ัง

การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลาเชนกฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก

กฎหมายท่ีดินเปนตน 

4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับ

ความเปนเมืองท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนสงระบบ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของคนในเมืองรวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคาการลงทุน

และการบริการโดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ

อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคาขนสง

และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

4.3 การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหความสําคัญกับ

นโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศ

เพ่ือนบานรวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐานการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและการใหบริการจุด
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เดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค

มากข้ึน 

 5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศ

มาใชเพ่ือการบริหารจัดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการ

ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปน

ผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการ

อนุรักษจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองท่ีดินจัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและกําหนดมาตรการ

ปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติบริหารจัดการนําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนบูรณาการระหวางหนวยงานอยาง

เปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรนําจัดตั้งองคกรบริหารจัดการนําในระดับพ้ืนท่ีเชนคณะกรรมการลุมน้ําและ

องคกรผูใชน้ําคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานการทองเท่ียวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแร

มาใชประโยชนคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคตบังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร

ท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี

ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชนการปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม

เพ่ือสิ่งแวดลอมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคาเปนตน 

5.3 การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียวสงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ

อุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการ

ทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพ

ใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ

ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน

เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรกโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมให

มากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤตสรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายท่ีเหมาะสมเนนการแปรรูปเปนพลังงานสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืนโดยให

ความรูแกประชาชนและการบังคับใชกฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดนการเคลื่อนยายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวมวางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ี

ชายฝงพัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) 

การใหบริการของระบบนิเวศสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตาม

ธรรมชาติและการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอม

รองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 

 

6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.1 การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการโดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถ

เขาถึงเขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชนขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจางโครงการของ

ทางราชการขอมูลการประมูลโครงการผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ

ยุติธรรมเชนคดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละ

ยุคสมัยฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ

รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนาอปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆในระดับพ้ืนท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพรวดเร็ว

และนาเชื่อถือสามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การติดตามประเมินผลโครงการใหญๆท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจานวนมากและเปนโครงการท่ีมีผลกระทบใน

วงกวาง 

 

1. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)        

1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ขณะนี้

รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนดวิสัยทัศนในกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไววา “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
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พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน”   

ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(3) ยุทธศาสตร

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง

สังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวม

พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ

ยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ

ในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับตางๆ ควรจะ

ยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงนํา

วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และนํายุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ดาน

ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 

2560 – 2564) เปนสําคัญ 

     1.2 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

          1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการ

พัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือ

ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนา

ศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลัง

แรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21การปองกันและ

ควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการ

เสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึง

การศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรู

และทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง

สังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมี

ชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสราง

โอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะ

นําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย 
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3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ัง

ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาค

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐาน

การเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต

เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมี

ศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 

อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 

ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน       

ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและ

บริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ

ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอ

การคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจใน

ภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ 5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศ

รายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว    

4) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน เพ่ือ

ปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่งและย่ังยืน  

ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความ

สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุข

และการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและ

พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนา

ความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไข

ปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (6) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) 
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รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) 

เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนา

ระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิ

(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนา

ระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 

6) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยาง

เปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวาง

สวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุง

กระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการ

คอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ

และบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 2579 

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนา

กายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสง

สินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหม

ของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริม

ผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก      8 )  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา

วิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและ

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู

ศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการ
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ดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึง

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ัง

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อัน

จะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และ

กาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต       

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลาง

ความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การ

พัฒนาภาค (1) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณ

ชายฝงทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนท่ี เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัส

เตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 

10) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความ

รวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพัน

และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย 

และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับ

และดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว

และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณี

ของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน 

การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค และการสงเสริมให

ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการ

ดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือใน

เอเชีย 

1.3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

 ทิศทางการพัฒนากลุมภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเฉรา นาครนายก 

ปราจีนบุรี และสระแกว ควรเนน การสรางมูลคาใหสูงมากข้ึน การปองกันและขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชน และ

อุตสาหกรรม เพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา

เกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ไดกําหนดตําแหนงยุทธศาสตร Gateway to the world “ประตูสู

การคาโลก” โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ 3 ดาน ดังนี้ คือ 

 1. ศูนยการคาการลงทุน การคมนาคม และการคาภาคตะวันออกของไทยสูตลาดอินโดจีนและตลาดโลก 

  1.1 พัฒนาโครงขาย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ 

  1.2 พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ือรองรับการยกระดับจุดผานแดนถาวร 

  1.3 จัดตั้งศูนยขอมูลเพ่ือการคาการลงทุนและการทองเท่ียว 

  1.4 นครยายก Smart Silicon Valley 

  1.5 ศูนยทดสอบยานยนต 

 2. แหลงทองเท่ียงทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

   2.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียงทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตรใหมีมาตรฐาน 

  2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค 

 3. แหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล 

  3.1 การเตรียมความพรอมภาคเกษตรสูประชาคมอาเซียน 

  3.2 สงเสริมการรวมกลุมสถาบันเกษตร 

  3.3 เพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

 

 

1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

วิสัยทัศน ป  2557-2560 

“ศูนยกลางการคาการลงทุนแหงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกาวหนาระดับประเทศ แหลงผลิตสินคา

เกษตรมาตรฐานสากล  เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

 ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือเปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน  

และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เปาประสงค 

- เปนศูนยกลางการคา  การลงทุน  และการขนสงภาคตะวันออกของอินโดจีนท่ีพรอมดวยระบโครงสราง

พ้ืนฐาน  การคมนาคมขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวก  พรอมท้ังบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมตอกันภายใน

กลุมจังหวัดและไปสูอินโดจีน 

2. พัฒนาศูนยกลางและชองทางการกระจายสินคาเพ่ือรองรับการเปนฐานการผลิต  ขนสงและจัด

จําหนายของอินโดจีน 

3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลาง

การคาการลงทุนของอินโดจีน 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หนา 66 

 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการคา  การลงทุนและการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวสินคา  และบริการใหไดมาตรฐาน  โดยคํานึงถึงชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 

 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม  มาตรฐานสินคาและบริการการทองเท่ียว  และมีระบบขนสงท่ีสะดวก

รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียว 

 2. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมภายในกลุมจังหวัด  มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ 

 1. อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวภายในกลุม

จังหวัดและภูมิภาค 

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

 3. จัดทําเรื่องราว (Story) และขอมูลแหลงทองเท่ียว พรอมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ

ประชาสัมพันธและบุคลากรรองรับการทองเท่ียวของภูมิภาค 

 4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาปจจัยการผลิตและระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือใหสินคาเกษตรได

มาตรฐานสากล  เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสร ี

 เปาประสงค 

 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  ไดมาตรฐาน  มีคุณภาพ  และมูลคาเพ่ิมข้ึน  สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและมีศักยภาพการแขงขัน 

 2. เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี  และมีเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ืออํานาจทางการตลาด 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนาการเขาถึงปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรอยางครบถวน 

 2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 

 3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสูการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุมจังหวัดเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิม 

 4. มุงพัฒนาสูเกษตรปลอดภัยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง 

 5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสูเครือขายตลาดสินคาเกษตรรองรับการคาเสรี 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุน

เพ่ือรองรบัการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 

 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

 2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 3. การกําหนดเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดท่ีเหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 

 4. เสริมสรางองคความรู  นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 5. สงเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาเครือขาย

ระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 

วิสัยทัศน  (Vision)  จังหวัดปราจีนบุรี 

 “ ปราจีนเมืองนาอยู  คูแหลงทองเท่ียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย  แพทยแผนไทย  

และสมุนไพรสูสากล ” 

 พันธกิจ  (Mission)   

 1.  ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความตองการ  

และความจําเปนของประชาชนเปนหลัก 

 2.  สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการคา  การลงทุน  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  การดําเนินการดาน

สังคมและการศึกษาใหเกิดความเทาเทียม  การจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมเพ่ือความเปนเมืองนาอยู 

 3.  สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเกิดผลอยางยั่งยืน 

 4.  พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมันไพรใหมีมาตรฐานสากล 

เปาประสงครวม (Goal)  จังหวัดปราจีนบุรี 

 จังหวัดเปนหลักฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  เปนแหลง

อารยธรรมสมัยทราวดีและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ  ชุมชนสังคม

เขมแข็ง  เปนศูนยกลางการแพทยไทย  และพัฒนาสมุนไพรสูสากล 

ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาดานการเกษตร  และบริหารการจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม  การศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐาน  

เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาดานการทองเท่ียว 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาเมืองนาอยู  สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6  พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

  เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. พัฒนาดานเกษตรกรรม 

และบริหารจัดการน้ําอยาง

บูรณาการ 

1. การเกษตรปลอดภัย 

2. ชองทางการจําหนายจากผูผลิตถึงผูบริโภคเพ่ิมข้ึน 

3. ระบบชลประทานครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

2. พัฒนาดานการคาและ

อุตสาหกรรม 

1. ผูผลิต ผูคา และผูบริโภคไดรับ ประโยชนจากโอกาสทางการคาและกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจสูเศรษฐกิจฐานรากอยางท่ัวถึง 

2. ผูประกอบการไดรับการพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3. วิสาหกิจชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

3. ยกระดับการบริหาร

จัดการงานดานสังคม 

การศึกษาใหมีคุณภาพ มี

มาตรฐาน เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันและสงเสริม

โอกาสทางสังคมบนฐาน

แหงความพอเพียง 

1. การบริหาร จัดการงานดานสังคมมีคุณภาพและมาตรฐาน   

2. การดําเนินงานตอกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพ   

3. คุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจท่ีดี ครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง 

4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีไดมาตรฐาน  

5.ประชากรในจังหวัดไดรับโอกาสทางการศึกษาจนจบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม

และเปนธรรม 

6. มีการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ประชากรในจังหวัดไดรับการสงเสริมการมีงานทํา 

4. พัฒนาดานทองเท่ียว 1. คุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา บริการ ผลิตภัณฑชุมชน ไดมาตรฐานมีศักยภาพ ดึงดูด เพ่ิม

จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดเขาจังหวัด อยางตอเนื่อง 

5. พัฒนาเมืองนาอยู 

สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 

3. จังหวัดปราจีนบุรีมีระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐาน 

6. พัฒนาดานการแพทย

แผนไทยและสมุนไพร 

1. มีแหลงปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/ เกษตรอินทรีย 

2. กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใชเปนอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว OTOP 

3. มีการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 

4. มีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทย 

5. ผลิตภัณฑสมุนไพรมีศักยภาพในการแขงขันจากการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
 

 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

กลยุทธ 

1. สงเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรไปสูการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

2. สงเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินคาเกษตร (Zoning) 

3. นอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดตนทุนการผลิต 

5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 

6. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 

กลยุทธ 

1. สรางความสามารถทางการแขงขันและโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการ 

2. การสรางความเปนธรรมทางการคาและการคุมครองผูบริโภค 

3. สงเสริมใหอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร ใชวัตถุดิบภายในพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

4. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
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5. พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและ

ชุมชน  

6. สงเสริมและถายทอดนวัตกรรมทางดานพลังงาน  

7. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 

กลยุทธ 

1. ผลักดันใหองคกรสวัสดิการสังคมเขาสูการรับรองมาตรฐาน 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือขาย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 

3. บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ภาคประชารัฐในการบริการดานเด็ก เยาวชน คนพิการ 

และผูสูงอายุ 

4. จัดทํามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานในการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานรับ

เลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด 

5. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

6. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานทองเท่ียว 

กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ และปจจัยสนับสนุนการ

ทองเท่ียว รวมท้ังสรางความปลอดภัยทางการทองเท่ียว 

2. ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบานดั่งเดิมท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน 

3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

4. นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน   

5. พัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาดูงานดานสุขภาพและแพทยแผนไทย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยู ส่ิงแวดลอมและโลจิสติกส 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ

จังหวัด 

2. สงเสริมใหทุกภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของเขามามีบทบาทในการเฝาระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ

ของจังหวัด 

3. กํากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ 

4. สนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในรปูประชารัฐแบบบูรณาการ 

5. สนับสนุนการแกไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติ แบบใชโครงสราง และไมใชโครงสราง 

6. สนับสนุนการปลูกฝงวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยดวยตนเองแบบมีสวนรวม 

7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 

9. สงเสริมใหมีการกํากับดูแลผูขับข่ีรถสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
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10. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและเฝาระวังดานยาเสพติด 

11. สงเสริมใหเยาวชนไดมีกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 

12. สงเสริมการปลูกปาในพ้ืนท่ีสาธารณะและศาสนสถาน 

13.พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําตนทุน เพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสามารถ

ปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวม น้ําแลงน้ําเค็มหนุน 

14. สงเสริมใหมีการปองกันการพังทลายของตลิ่ง 

15. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีระบบการกําจัดน้ําเสีย 

16. สงเสริมใหมีเครือขายเฝาระวังการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

17. สงเสริมใหมีองคความรูในการบริหารจัดการขยะ 

18. สงเสริมใหประชาชนไดกําหนดทิศทาง  การใชประโยชนท่ีดินในชุมชนท่ีเปนถ่ินท่ีอยู 

19. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

จังหวัด 

20. สงเสริมใหมีเครือขายประชาชนเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 

21. สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยางมีสวนรวม 

22. สงเสริมและสนับสนุนใหมีความสะดวกในการเขาถึงทุกพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน 

23. สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันอันเปนการกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี 

24. สงเสริมใหมีการรวมกลุมโรงงานอุตสาหกรรม   

25. ปรับปรุงถนนใหมีคุณภาพดี สามารถใชงานไดโดยสะดวกปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 

2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร 

3. สงเสริมขยายชองทางการใชประโยชน การเพ่ิมมูลคาสมุนไพร 

4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทยแผนไทยครบวงจร 

5. บูรณาการการแพทยพ้ืนบานภูมิปญญาทองถ่ิน การแพทยแผนไทยรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน 

6. สงเสริมการใชยาสมุนไพร แทนยาแผนปจจุบัน 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง 

8. สงเสริมการเผยแพรผลงานการวิจัย 

 

1.4  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 

 จากการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรอบการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  จังหวัดปราจีนบุรี  เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม  2559 ณ สํานักงานสหกรณการเกษตร

เมืองปราจีนบุรี  จํากัด ตําบลไมเค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีประชุมโดยคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประชาคมทองถ่ิน ตามสัดสวนระดับจังหวัด หัวหนาสวนราชการและผูท่ีเก่ียวของ แสดงความคิดเห็น
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และเสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเห็น

กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2560 – 2563)  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  “ ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาทุนสังคม สิ่งเสริมแหลงเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง” 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทศาสตรท่ี  1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 1.  สงเสริมใหมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม 

 2.  สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 3.  สงเสริมการลดใชสารเคมีและสงเสริมการใชปุยชีวภาพในภาคการเกษตร 

 4.  สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน  และรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5.  รงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

6.  ประสานแผนพัฒนาการจัดทําระบบชลประทานขนาดเล็ก  เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

7.  สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  และกิจกรรมรวมระหวางโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนใหเขมแข็ง 

1.  พัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค 

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

3.  รณรงค  ปองกัน  แกไขปญหายาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.  พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรมประเพณี  และสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

5.  สงเสริมความเข็มแข็งของสถาบันครอบครวั 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน 

1.  สงเสริมกิจกรรม  และการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

2.  สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ  และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑ

ชุมชน 

3.  สงเสริมความเขมแข็งกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

1.  สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม  ใหมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของชุมชนในทุกระดับ 
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1.5 ความสัมพันธ/สอดคลองกับ THAILAND 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พัฒนาการคมนาคม
ขนสงใหมีความสะดวก
และปลอดภัย 
2)  พัฒนาโครงสร า ง
พื้ นฐานรวมทั้ ง ระบบ
สา ธ า รณู ป โภค  แ ล ะ
สา ธ า รณู ป ก า ร ใ ห ไ ด
มาตรฐานและทั่วถึง  
3) พัฒนาแหลงน้ํา ลํา
หวย คูคลอง ใชในการ
อุ ป โ ภ ค  -บ ริ โ ภ ค 
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรม 
 

1) สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
แหลงทุนเพื่อการผลิตดาน
การเกษตร   
2) สงเสริมและสนับสนุนการ
ถ า ยท อด เท ค โน โ ล ยี ด า น
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนเพื่อการเกษตร  
3)  ส ง เส ริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ 
เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชน
ยั่งยืน 
4) สงเสริมใหประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจและนํา
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิต 
 

1) พัฒนาคณุภาพชีวติประชาชนใหมี
สุขภาพด ีไดรับการศกึษา มีอาชีพ
ม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิน 
2)  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ สนุ น ก า ร
สาธารณสุข ปองกันโรค และมีการ
เฝาระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหาร
ปลอดภัย 
3)  ส ง เส ริมใหป ระชาชนเข าถึ ง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษา
ตลอดชีพโดยทั่วถึง 
4)  ส ง เ ส ริมและอนุ รั กษศ าสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น  
5) สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ 

1) สงเสริมและสนับสนุนการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขรวมทั้ งการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคม 
2) สงเสริมการพัฒนาองคการและการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม 
นิติธรรม คุมคา โปรงใส การมีสวนรวม และ
รับผิดชอบ)  
3) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาตําบล 
4) สรางจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
คอรัปช่ัน และสรางกระบวนการตรวจสอบ
ใหมีความเขมแข็ง 
5) พัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลลาดตะเคียนใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 
 

1) สงเสริมการมี
ส วนร วม ในก าร
อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
และ รักษาความ
สะอาด และความ
เ ป น ร ะ เ บี ย บ
เรียบรอย 
2)  ส ง เส ริมก าร
กํ า จั ด แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการขยะ 
 

พันธกิจอบต.ลาดตะเคียน 
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2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

2.1 วิสัยทัศนลาดตะเคียนเมืองนาอยู  “เชิดชูวัฒนธรรม มุงสูอุตสาหกรรม กาวนําการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  นอมนําพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตรที ่1 

การพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาสงัคม สุขภาพอนามยั การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาองคการและการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ด ี

2.3 เปาประสงค 

1. เพื่อพัฒนาการ

คมนาคมขนสง 

2. เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและระบบ

สาธารณูปการ 

3. เพื่อสงเสริม อนุรักษ 

ฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภค การเกษตร 

และอุตสาหกรรมใหได

มาตรฐานและเพียงพอ 

4. เพื่อพัฒนา ลําหวย คู

คลองและระบบระบายนํ้า 

5. เพื่อใหมีน้ําอุปโภค-

บริโภคที่เพียงพอของ

ประชาชน 

6. เพื่อใหส่ิงปลูกสรางมี

ความปลอดภยัเปนระเบียบ

ตามผังเมืองทองถิ่นกําหนด 

 

เปาประสงค 

1) เพื่อสงเสริมและสนับ 

สนุนสรางความเขมแข็งแก

กลุมเกษตรกรและกลุม

อาชีพตางๆ ในทองถิ่น 

2) เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการขับเคล่ือน

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู

อาหารเพื่อสุขภาวะของ

ชุมชน 

3) เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

รายไดเพิ่มอยางยั่งยืนและ

ลดคาใชจาย 

4) เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ฝกอบรมอาชพีเพื่อนําไปสู

เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 

5) เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

ความรู เขาใจและนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 

เปาประสงค 

1) สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

3) เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาส

ไดเรียนรูตลอดชีวิต 

4) เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยู

สืบไป 

5) สงเสริมใหนักเรียนได รับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ 

6) เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

7) เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลัง

กายและหางไกลยาเสพติด 

8) ชุมชนมีความเขมแข็งหางไกลยาเสพติด 

9) เพื่อใหประชาชนมีสนามกีฬาและนันทนาการได

ออกกําลังกาย 

10) เพื่อชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตใหดีขึ้น 

11) เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

12) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

เปาประสงค 

1) เพื่อคุมครองดูแล

และบํารุง รักษา

แหลงน้ําตาม

ธรรมชาติ ทรัพยากร

ปาไม และสัตวปา 

2) เพื่อใหชุมชนมี

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมที่

สมดุลและยั่งยืน  

3) เพื่ออนุรักษ ฟนฟ ู

สรางจิต สํานึกรัก

และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4) เพื่อใหประชาชนมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

5) เพื่อการบริหาร

จัดการดานขยะมูล

ฝอย 

เปาประสงค 

1) เพื่อใหประชาชนมีความจงรักภกัดี 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติ

ตนตามระบอบประชาธิปไตย และมี

ความปรองดองสมานฉันท 

2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่

ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก การบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

3) เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรูความ

เขาในดานการเมือง การบริหาร และ

การปกครองใหกับประชาชน  

4) เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นระหวางภาครัฐกับ

ประชาชนในรูปแบบตางๆ 

5) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

6) เพื่อสรางจิตสํานึกตอการทุจริต

คอรัปชั่น และสรางกระบวนการ

ตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง 

7) เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจาก

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

อยางมีประสิทธภิาพ 

2.4 ตัวชี้วัด 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการ พัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

 

 

1. รอยละของกลุม

เกษตรกรและกลุมอาชีพมี

ความเขมแข็งขึ้น 

2. จํานวนกิจกรรมตาม

โครงการขับเคล่ือนระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนสู

อาหารเพื่อสุขภาวะของ

ชุมชน 

3. จํานวนแหลงเรียนรู

ทางดานการเกษตร เพื่อ

สงเสริม การฝกอบรม 

การประกอบอาชีพและ

ขยายผลตามแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

1. จํานวนเด็ก สตรี ผูสูงอาย ุคนพิการและผูดอยโอกาส

ทางสังคม ที่ไดรับการชวยเหลือ ดานการสงเคราะหและ

สงเสริมใหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

ทางสังคมดํารงชีวิตไดยางปกติสุข 

2. รอยละของเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ

การศึกษาตามมาตรฐาน 

3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานทางการศึกษาที่ไดรับ

การสนับสนุนดําเนินการประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอด

ชีวิต 

4. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการสงเสริม

อนุรักษสืบสานประเพณีทองถิ่น 

5. จํานวนผูที่ไดรับประโยชนจากการสงเสริมการ

จัดบริการสาธารณะและสาธารณสุข 

6. รอยละของประชาชนที่มีสุขภาวะดี 

7. รอยละของประชาชนที่ไมติดเชื้อจากโรคระบาด 

8. จํานวนหมูบานปลอดยาเสพติด 

 

1. จํานวนตนไมที่

ปลูกในที่สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการดูแล

บํารุงรักษา (ขุดลอก/

กําจัดวัชพืช) 

3. จํานวนเด็กและ

เยาวชนเปนนักอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

5. จํานวนขยะมูลฝอย

ที่ลดนอยลง 

 

1. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

เกี่ยวกบัการสงเสริมสนับสนุนการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และการสรางความปรองดอง

สมานฉันท 

2. ผลการประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานผานเกณฑมาตรฐานจาก

หนวยงานภายนอก 

3. จํานวนการใหบริการการบริหาร

จัดการองคการที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใสตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น 
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2.4 ตัวชี้วัด 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุง

เพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชนที่ไดขออนุญาต

กอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางตาม

กฎหมาย 

 

 

4. รอยละของกลุมอาชีพ/

กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพ

เสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน 

5. รอยละของประชาชนได

ดําเนินชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

9. จํานวนพื้นที่เขารวมกจิกรรม/โครงการ 

อบรมความรูปองกันยาเสพติด 

10. จํานวนเด็กและเยาวชนมีการออก

กําลังกายดวยการเลนกีฬา 

11. จํานวนประชาชน สืบทอด ฟนฟ ู

อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลง

เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญ

ชาวบานในชุมชนทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

12. รอยละของประชาชนที่มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

13. จํานวนคร้ังของการจัดกจิกรรม/

โครงการดานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

14. รอยละของความพึงพอใจของผูที่

ไดรับการชวยเหลือดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

15. รอยละความพึงพอใจของผูที่ไดรับ

การชวยเหลือดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

16. จํานวนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

6. จํานวนสถานที่

พักผอนหยอนใจใน

ตําบลเพิ่มขึ้น 

 

 

4.  รอยละของประชาชนที่เขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

5. รอยละของประชาชนที่เขารวม

โครงการตอตานทุจริตคอรัปชั่น 

 

2.5 คาเปาหมาย  
1.จํานวนถนน คสล./ถนนแอสฟลติกส/ถนน

ลูกรังที่ไดรับการกอสรางเพ่ิมขึ้น 

2.จํานวนถนน คสล./ถนนแอสฟลติกส/ถนน

ลูกรังที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซม 

3. จํานวนทอระบายน้ํา/รางระบายน้ํา ที่ไดรับ

การกอสรางเพ่ิมขึ้นและปรับปรุงซอมแซม 

4. จํานวนสะพานทาง/ทางเทาที่ ไดรับการ

กอสรางเพ่ิมขึ้นและปรับปรุงซอมแซม 

5. จํานวนสัญญาณไฟจราจรไฟกระพริบ ปาย

จราจร ปายเตือน ที่ไดรับการติดตั้ง 

6. จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการ

กอสรางถนน 
1. รอยละของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟาระบบประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมใหครอบ คลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

2. รอยละของครัว เรือนที่มีไฟฟาใช 

3. จํานวนหมูบานที่ไดรับการติดต้ัง/

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหใชงานไดดีทุก

แหง 

4. จํานวนระบบประปาท่ีไดรับการขยายเขต 

กอสราง บํารุงรักษาเพิ่มมากขึ้น 
5. จํานวนของลําคลอง คู หวย หนอง บงึ ที่

ไดรับการขุดลอก กําจัดวัชพืช และดินโคลน 

6. รอยละของครัว เรือนที่มีน้ําอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 

 

 

1.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนพัฒนาแหลงทุน 

2.จํานวนหมูบานที่ไดรับ

การสนับสนุนเงินทุน

เศรษฐกิจชุมชน 

3.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนการขับเคล่ือน

ระบบเกษตรยังยืนสูอาหาร

เพื่อสุขภาวะของชุมชน 

4. จํานวนกลุมปลูกพืช

พลังงานทดแทน 

5. จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 

6. จํานวนศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

7.จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ

การสนับสนุนทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

8. จํานวนกลุมอาชีพที่

ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 

9. จํานวนกลุมอาชีพที่

ไดรับการพัฒนาระบบ

การตลาด 

 

 

 

 

1. รอยละของการจัดสวัสดิการและสง

เคราะหใหกับประชาชน 

2.จํานวนผูสูงอายุผูพิการและผูปวยเอดส

ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและ  ยาเสพติด

ทุกประเภท 

4. จํานวนโครงการ / กจิกรรมดานการ

ปองกันและ ลดอบุัติเหตุจราจรชวง

เทศกาล 

5. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

6. รอยละของประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือจากการประสบสาธารณภัย 

7. รอยละของหมูบานเส่ียงภัยไดรับการ

สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสา

ธารณภัย 

8. รอยละของอาสาสมัครปองกันภยัฝาย

พลเรือนตอประชากรทั้งหมด 

1. จํานวนคร้ังในการจัดทํากิจกรรม/

โครงการเพื่อการพัฒนาทางดานรางกาย 

อารมณ สังคมดีขึ้น 

2. จํานวนสถาน ศึกษาที่ใหความรูกับ

ประชาชนทั้งในและนอกระบบ 

 

 

1. รอยละของ

ประชาชนมีสวนรวมใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

2. จํานวนพื้นที่ทีป่ลูก

ปาและบาํรุงรักษาปา 

3. จํานวนผูเขารวม

เปนนักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

1.จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับการกําจัดขยะมูล

ฝอยอยางถูก

สุขลักษณะ 

2. รอยละของ

ผูเขารวมในการบริหาร

จัดการขยะ 

3. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

 

 

1. รอยละของการเฉลิมฉลองในวัน

สําคัญของสถาบันชาติสถาบัน

พระมหากษัตริยและรัฐพธิีตางๆ 

2. จํานวนการให บริการ การบริหาร

จัดการองคกรที่มีประสิทธภิาพ โปรงใส 

ตามหลัก การบริหารกิจการบานเมืองที่

ดีที่เพิ่มขึ้น 

3. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิน่ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย

เปนประมุข 

4. รอยละของเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ

การใหบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น 

5. จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่

ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูในการ

ปฏิบัติงาน 

6. จํานวนประชาชนที่สงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค

พลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนํา

ชุมชน  และประชาชนทั่วไป 

7. รอยละของการสงเสริม

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

8. รอยละของผูไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน หนา 75 

 

2.5 คาเปาหมาย  

7. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการ

พัฒนาแหลงน้ํา 

8. จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา 

9. จํานวนบอบาดาล/บอน้าํต้ืนที่ขุดเจาะ 

10. รอยละของประชาชนที่ไดรับ

ประโยชนจากการกอสรางฝายน้ําลน ฝาย

ชะลอน้ํา 
1. รอยละของกลุมเปาหมายที่มีความรู

เกี่ยวกบักฎหมายควบคุมอาคาร 

2. รอยละของส่ิงปลูกสรางที่ถูกตองตาม

ระเบียบผังเมือง 

3. มีการจัดวาง จัดทํา และดําเนินการผัง

เมืองรวม 

4. จํานวนโครงการในการวางแผนและ

ปรับปรุงผังเมืองรวมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

10. จํานวนครัวเรือนที่

จัดทําบัญชีครัวเรือนและใช

ชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนโครงการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซม

สวนสาธารณะ 

2. จํานวนโครงการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมสนาม

กีฬา ลานกีฬา สนามเด็ก

เลน ฯลฯ 

3. จํานวนโครงการ

กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมศาลา

อเนกประสงค 

 

 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

พัฒนาศูนยฯ ทั้ง 6 ดาน 

4. รอยละของการสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา

และแหลงเรียนรู 

1. รอยละของประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนิน 

งานสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นไทย 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

อนุรักษพระพุทธ ศาสนา 

4. จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 

5. จํานวนคร้ังที่จัดการแขงขันกีฬา 

1. รอยละของการสงเสริมสุขภาพอนามยั

ของประชาชนและการปองกันรักษา

ควบคุมโรคระบาด 

2. จํานวนศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับ

การสนับสนุน 

3. รอยละของประชาชนที่ไดรับบริการ

ดานสุขภาพอนามยั 

4. รอยละของการณรงคใหประชาชน

ไดรับความคุมครองดานสุขภาพ 

5. จํานวนผูติดเชื้อที่ไดรับการ

ชวยเหลือ 

 

 

 

9. จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

10. รอยละของประชาชนที่เขารวม

เวทีประชุมประชาคม 

2.6 กลยุทธ 

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทาง 

คมนาคม เชน ถนนลาด ยาง ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนดินเพื่อ

การเกษตรใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมรางระบาย

น้ํา ทอระบายน้าํ ทอเหล่ียม สะพาน ทาง

เทา 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟาระบบ 

ส่ือสารโทร คมนาคมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

4. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบาน 

5. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อ

อุปโภคและบริโภค   

6. ขุดเจาะบอบาดาล/บอน้าํต้ืน 

7. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมฝายน้าํลน ฝาย

ชะลอน้าํ 

8. การจัดทําผังเมืองและพัฒนาเมืองนาอยู 

 

1. พัฒนาอาชีพทาง

การเกษตร 

2 .  ส ง เ ส ริ ม ด า น ก า ร

ถายทอดเทคโนโลยีดาน

การเกษตร 

3. สงเสริมและสนับสนุน

และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

4. สงเสริมใหประชาชนให

ประชาชนไดรับความรู

ความเขาใจและนาํหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดําเนินชีวิต 

5. สนับสนุนการกอสราง ปรับ 

ปรุง ซอมแซมสวนสาธารณะ  

6. สนับสนุนการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมสนาม

กีฬา ลานกีฬา สนามเด็ก

เลน เคร่ืองออกกําลังกาย 

 

 

 

1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

2. สนับสนุนมาตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

3.สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย สินรวมทั้ งการสงเคราะห

ผูประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ 

4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

6. สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

การศึกษาตลอดชพีโดยทัว่ถึง 

7. สงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

8. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ

นันทนาการ 

 

 

 

1. สนับสนุนการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและ

การจัดการส่ิงแวดลอม

ในชุมชนใหนาอยู 

2. ปลูกตนไม 

บํารุงรักษาปา 

3. อนุรักษ ฟนฟู สราง

จิตสํานึกรักและหวง

แหน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4. การบริหารจัดการ

ขยะ 

5. การจัดซ้ือภาชนะ

รองรับขยะ 

6. จัดซ้ือถังรองรับขยะ

ในชุมชนและถนน

สาธารณะ 

 

 

1.บริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่น ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ

การใหบริการประชาชน 

4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

ใหมีศักยภาพและประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชนและประชาชน

ทั่วไป 
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2.6 กลยุทธ 

 

 

7. สนับสนุนการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมศาลา

อเนกประสงค ศาลา

กลางบาน ศาลาริมทาง 

ศาลาพักรอน ศาลาพกั

ผูโดยสาร 

8. สนับสนนุการกอสราง ปรับ 

ปรุง ซอมแซมตลาดชุมชน 

รานคาชุมชน ศูนยการเรียนรู

ชุมชน 

 

9. สงเสริมการสาธารณสุข การสราง

สุขภาพและปองกันโรคติดตอ เชน โรค

ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา เปนตน 

10. พัฒนาและสงเสริมมาตรการอาหาร

สะอาดและปลอดภยั11. สนับสนุนดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

11. สงเสริมสุขภาพชุมชน 

12. งานควบคุมโรคเอดส 

 

  

6. เสริมสราง พัฒนาและบูรณาการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

  การกําหนดจุดยืนทางดานยุทธศาสตร (Strategic Position) ขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดข้ึน

เพ่ือใหแสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารงานภายในองคกร ดวยการหาจุดแข็งขององคกรท่ีจะสามารถ

นําไปใชในการบริหารงาน และนําจุดแข็งนั้นเปนตัวนําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงยิ่งองคกรมีจุดยืนท่ีชัดเจนมากเทาไร จะ

สงผลใหบุคลากรขององคกรสามารถเขาใจตรงกันไมมีความสับสน กลยุทธตางๆ ขององคกรก็จะตองสอดคลองกับ

จุดยืนทางดานยุทธศาสตรดวย  

 องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไวดังนี้ 

 1. เปนเมืองท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  

       การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองพัฒนา

ปรับปรุงใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน เชน ขยายเขตจําหนายน้ําประปาใหประชาชนสามารถรับบริการไดทุกครัวเรือน การ

ขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ําและเขตไฟฟาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กอสราง

ปรับปรุงบํารุงรักษาผิวจราจรใหไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับปรุงทางเทาในถนนสายหลักและสายรอง การ

กอสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

รวมถึงการวางแผนการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลสงเสริมใหมีการประโยชนท่ีดีไดอยางมี

คุณ 

 2. เปนเมืองนาอยู สังคมนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   มุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐาน นําไปสูความเปน “เมืองนาอยู สังคมเปนสุข”  คือ  

   (1) การมีผังเมืองท่ีดี มีการจัดแบงการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมกอใหเกิดมลพิษและความเดือดรอน

รําคาญแกประชาชน 

  (2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีครบถวน สมบูรณ เพียงพอตอความตองการ มีการ

จัดระบบคมนาคมท่ีเหมาะสม 

  (3) มีสวนสาธารณะ แหลงนันทนาการเพ่ือการพักผอนหยอนใจท่ีดี เพียงพอตอการใหบริการแก

ประชาชนอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
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  (4) ประชาชนเห็นคุณคาและสามารถอนุรักษพ้ืนท่ี หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีไวได 

ชุมชนท่ีมีลักษณะอาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ีมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของทองถ่ิน มีความสงบรมรื่น มี

ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 

  (5) มีแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพ มีความสะอาด มีการบริหารจัดการท่ีดี 

  (6) รักษามรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน ใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน  

  (7) ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอยางกวางขวาง ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 

  (8) เปนเมืองท่ีมีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย  มีความปลอดภัยจากยาเสพติ

ใหโทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมท่ีดี  

   (9) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  (10) ประชาชนมีงานทํา และมีรายไดอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต คาครองชีพไมสูงเกินไป ซ่ึงทําให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

   (11)  มีผูบริหารและจัดการเมืองท่ีมีความสามารถดี มุงปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และสังคม 

ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 3. เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล 

   มุงบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” ประชาชนจะตองไดรับบริการ

สาธารณะท่ีดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ

รับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนแนวทางการการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชน โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้  

   1. หลักนิติธรรม คือ การบริหารองคกรโดยยึดระเบียบกฎหมายตางๆและนําไปปฏิบัติอยางเทาเทียม 

ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมไมเอ้ือประโยชนใหฝาย

หนึ่งฝายใด เปนท่ียอมรับของประชาชน และยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

และสรางวัฒนธรรมองคกรท้ังฝายบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามขอบังคับตางๆท่ีตรา

ข้ึนอยางตรงไปตรงมา ยึดม่ันในผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง   

   2. หลักคุณธรรม คือ การบริหารองคกรโดยการยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการสราง

คานิยมท่ีดีงามใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานทองถ่ินทุกคนถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต 

ความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนท่ียอมรับของ

ประชาชน 

   3. หลักความโปรงใส คือ การบริหารองคกรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการทําใหประชาชน

ไดรับรูขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไก

การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการ

สรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

   4. หลักการมีสวนรวม คือ การบริหารองคกรโดยถือวาประชาชนเปนสวนหนึ่งขององคกรยอมท่ีจะมี

สวนรวมในการบริหารราชการในดานตางๆของทองถ่ิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอความเห็นใน
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การตัดสินใจสําคัญ ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามี สวนรวม 

ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ หรือการเขามามี

สวนรวมในการกําหนดทิศทางเชิงบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลภายใตขอระเบียบกฎหมายของ

องคการบริหารสวนตําบล  

   5. หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองคกรทองถ่ินหรือปฏิบัติราชการดวยความรับผิดชอบโดย

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกคน ตองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตาม

หนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความ

บกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  

   6. หลักความคุมคา คือ การบริหารองคกรทองถ่ินท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยยึดถือ

ผลประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนท่ีตั้ง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนคาดวาเม่ือกําหนดแนวทางการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลหรือแนวทางการปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีแลว การพัฒนาทองถ่ิน

ยอมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนไดรับประโยชนในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วตลอดจนเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนเจาของทองถ่ินอยางแทจริง 

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทาง

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินให

เขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ

จากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน

ชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ  

“เมืองนาอยู  สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  ยึดมั่นหลกัธรรมาภิบาล  บริการประชาชน” 

 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทาง

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินให

เขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก

การสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให
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มีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดรวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ

ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึง

โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ของทองถ่ิน 

รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการ

ประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู

จุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT 

analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก 

ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เปนเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 

 จากการรวบรวมขอมูล ปญหาและความตองการของประชาชนในเขตตําบลลาดตะเคียน สามารถ

วิเคราะหและกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาแยกแตละดานดังนี้ 

ประเด็นหลักการพัฒนาจากปญหา 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร 

 การปรับปรุง พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน 

 การสงเสริมดานการศึกษา กีฬา สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 

 การบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ประเด็นกลยุทธองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ประเด็นมาเขาตารางวิเคราะห เพ่ือกําหนดแนวทางการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ใหพิจารณา 

 

 

 

 

โอกาส 

จุดออน จุดแข็ง 

อุปสรรค 

ใชพันธมิตร 

 
ขยายงาน 

ถดถอย 

 

สุขุมรอบคอบ 

 

 

ดําเนินการ

 

ตั้งรับ รอโอกาสเหมาะสม 

 

 

ปรับปรุง 

- อาชีพเกษตรกรรม 

- คนยึดม่ันในศาสนา 

- เสนทางสายหลักการคมนาคม 

- หนวยงานใกลชิดปญหา 

- ชุมชนเขมแข็ง 

- โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

 

 

- การบริหารจัดการน้ํา 

- การจัดการดานการผลิต 

- การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและแรง

ฝมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

- การบริหารจัดการขยะ 

- แหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 

 

อบต.ลาดตะเคียน  

อําเภอกบินทรบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 

 

- นโยบายของรัฐบาล 

- นโยบายของจังหวัด 

-  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

- ภัยธรรมชาต ิ
- กระแสโลกาภิวัตน 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- วิกฤติเศรษฐกิจ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะห

ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ของทองถ่ิน 

รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการ

ประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู

จุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT 

analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength-S) จุดออน (Weakness-W) และปจจัยภายนอก

ไดแกโอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เปนเครื่องมือ 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพ 

 เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวน

ตําบลลาดตะเคียน โดยใชเทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 

 สถานการณการพัฒนาในปจจุบัน (โดยการวิเคราะห SWOT) 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1.  การคมนาคมของตํ าบลลาด

ตะเคียนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอ

กับตั ว เ มือง ใหญๆ  เชน  จั งหวั ด

ฉะเชิงเทราและจังหวัดนครราชสีมา 

มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

และสามารถขนถายสินคาไดอยาง

คลองตัว 

2. มีเสนทางคมนาคมติดตอกับตําบล

ขางเคียงไดหลายเสนทาง 

3 . ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมี

ใหบริการทุกหมูบาน 

4. มีน้ําประปาครบทุกหมูบาน 

 

1. การกอสรางไมไดเปนการกอสรางใหครบทุกประเภทในพ้ืนท่ีกอสรางเดียวกัน 

เวลาเดียวกัน เชน การสรางถนน ควรมีการสรางรางระบายน้ําไวดวย จัดทํา

โครงการกอสรางอยางเปนระบบ 

2. สภาพถนนสําหรับการคมนาคมและการขนสงสวน มากสภาพไมดี มีสภาพแคบ

เปนถนนลูกรัง ทําใหมีฝุนและหลุมบอ 

3. ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน หรือภายในหมูบานยังเปนถนนลูกรัง ทําใหการ

คมนาคมยังขาดความสะดวก และไมไดมาตรฐาน 

4. บางพ้ืนท่ียังขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือใชการเกษตร ในระหวาง

ฝนท้ิงชวง 

5. ไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุม ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการ

คมนาคม 

6. โทรศัพท/อินเตอรเน็ตยังมีไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

7. มีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 ไดทําไห อบต.มีรายไดเพ่ิมข้ึน

ในการนําไปพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รวมท้ังดานอ่ืนๆ 

 

1. เสนทางสัญจรในหมูบานแคบมาก ทําใหไมสามารถกอสรางถนนท่ีไดตามแบบ

มาตรฐานขององคการบริหารสวนตําบลได 

2. ภาวะภัยแลงท่ีเกิดข้ึนทุกพ้ืนท่ี ทําใหปริมาณน้ําดิบของประปาหมูบานไม

เพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและมีการบริการน้ําใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. ขอจํากัดและอุปสรรคในการใหบริการของหนวยงานรับผิดชอบ 

4. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
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 2. ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1 .  ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร

โดยเฉพาะการปลูกมันสําปะหลัง ออย ขาว 

ขาวโพดและไมยูคาลิปตัส ในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี

รับซ้ือพืชผลทางการเกษตร  

2. องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนการ

รวมกลุมของเกษตรกรโดยมีแหลงเงินทุน

ใหกับกลุมเกษตรกร 

3. มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรจํานวนมาก 

4. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทําใหเกิด

การจางงานทําใหประชาชนมีอาชีพและมี

รายได 

5. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนโครงขาย

หลักกับจังหวัดและภู มิภาคอ่ืนๆ จึง เปน

ศูนยกลางในการกระจายและการขนสงสินคา

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

1. ตําบลลาดตะเคียนไมมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีจะสรางรายได

เสริมจากมูลคาของธรรมชาติได 

2. กลุมอาชีพไมมีความเขมแข็ง ทําใหการสนับสนุนงบประมาณสูญเปลา 

ไมกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจแตอยางใด 

3. ผูบริหารยังไมไดใหความสําคัญตอการเพ่ิมศักยภาพสินคาภายในตําบล

มากเทาท่ีควร จึงไมไดรับการสนับสนุนการพัฒนาสินคาจากหมูบานอยาง

จริงจัง 

4. ขาดการปรับปรุงพ้ืนท่ีการเกษตร และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตร 

5. ขาดการใชประโยชนในท่ีดินอยางเต็มท่ี 

6. ตนทุนทางการเกษตรสูง 

7. แรงงานกลุมหนุมสาวออกไปทํางานตางถ่ิน ตองพ่ึงพาแรงงานตางดาว 

8. อาชีพท่ีเปนรายไดหลักไมสามารถทําไดตลอดท้ังป 

9. ใชแรงงานตางดาวหรือแรงงานนอกพ้ืนท่ี 

10. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและแรงฝมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

- รัฐบาลสงเสริมใหทุกครัวเรือนลดคาใชจาย

ในครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- รัฐบาลมีนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจให

ประชาชนมีรายไดมากข้ึน 

1. ถึงแมประชาชนจะตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองลดคาใชจายของ

ครัวเรือน แตประชาชนก็ยังไมไดใหความสําคัญอยางจริงจัง 

2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ทําใหการท่ีจะเพ่ิมรายไดและลด

คาใชจายเปนไปไดยาก 

3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรข้ึนอยูกับกลไกราคาของตลาด ไมสามารถ

กําหนดราคาสินคาเองได 

4. ตนทุนทางการผลิตสูง 

5. วิกฤติเศรษฐกิจ คาครองชีพสูงข้ึนมาก ราคาน้ํามันตอลิตรเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็ว ทําใหราคาเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหคาใชจายในการครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน 

ทําใหประชาชนอยูอยางยากลําบากมากข้ึน 

6. การขาดแหลงน้ําทางการเกษตรท่ีตอเนื่อง ทําใหรายไดจากอาชีพ

เกษตรไดผลผลิตไมไดเหมือนปท่ีผานๆ มา 

7. ราคาท่ีดินมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

8. เยาวชนเขาสูแรงงานทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน ทํางาน

ในตัวเมือง ตัวจังหวัด ทําใหอาจเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 

ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธในชุมชนมีนอยลง สงผลตอ

การทํางานของภาครัฐท่ีเขาไปสงเสริมมีความยากข้ึน 
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  3. ดานคุณภาพชีวิต 

 3.1 สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียน มีอัตราการเรียนรูหนังสือ

สวนใหญมีระดับการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาข้ึนไป 

2. ประชาชนสวนใหญมีความกระตือรือรนในการศึกษาเพ่ิมเติม 

3. ประชากรวัย 4-18 ป ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

4. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 4 แหง รองรับใน

การใหบริการในพ้ืนท่ีไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

5. มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง และมีรองรับในการใหบริการ

และโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนท่ีไดอยางเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพ 

6. มีสถานศึกษาระดับโรงเรียนมัธยม 1 แหง รองรับการศึกษาตอ

จากผูท่ีจบจากโรงเรียนประถมศึกษา 

7. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง รองรับในการพัฒนาความพรอมแก

เด็ ก ในวั ย  3-5 ขวบ ในการ เข ารับการ ศึกษาตอในระดับ

ประถมศึกษา 

8. มีศูนยบริการทางการศึกษานอกระบบ 1 แหงในตําบล ในเปน

การประชาชนสมารถเขาถึงการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. มีสถานศึกษาระดับอาชีวะ  1 แหง รองรับการศึกษาตอจากผูท่ี

จบจากโรงเรยีนมัธยมศึกษา 

1. ขาดจํานวนบุคลากรในกองการศึกษาฯ  

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี ยังไมไดรับการพัฒนา

ใหไดมาตรฐานจนสามารถจูงใจใหผูปกครองนําเด็ก

มาเขาเรียนได  

3. ครูผูดูแลเด็กมีประสบการณในการเลี้ยงเด็ก แตไม

มีประสบการณในการวางแผนการสอน 

4. การศึกษาของเด็กนักเรียนในระบบประถมและ

มัธยมศึกษายังนิยมออกไปศึกษาในสถาบันการศึกษา

อ่ืนนอกพ้ืนท่ี 

5. ผูปกครองมีแนวความคิดวาคุณภาพทางการศึกษา

ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีดอยกวาสถาบันทางการศึกษา

เอกชนและในตัวอําเภอ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก 

สําหรับโรงเรียนท่ีโอนยายมาในสังกัด ทําใหสามารถผูปกครอง

ม่ันใจไดวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาท่ีดีกวาเดิมแนนอน 

2. มีการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

3. สภาพเศรษฐกิจท่ีดีทําใหมีอัตราการศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกระดับ

การศึกษา 

 

1. สําหรับการศึกษาในระบบ มีจํานวนนักเรียนลด

จํานวนลงอยางมาก เนื่องจากผูปกครองสงลูกหลาน

ไปเรียนในสถานศึกษาเอกชนและในตัวอําเภอ ทําให

การจัดการศึกษาในโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ 

2. การท่ีบุคลากรทางการศึกษา ไมยอมใหมีการโอน

โรงเรียนมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. สวนการศึกษานอกระบบ ประชาชนยังไมสามรถ

ใหความใสใจดานการศึกษาไดเทาท่ีควร เนื่องจาก

หากไมสามารถแบงเวลาใหกับการศึกษาได  

4. อัตราการวางงานของผูท่ีจบการศึกษา 
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3.2 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี และสรางระบบปองกันโรคติดตอในชุมชน 

3.3 พัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐานใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. ผูบริหารใหความสําคัญตองานสาธารณสุข จึงไดมีการ

จัดสรรงบประมาณสําหรับการสรางสุขภาวะท่ีดี และการ

ปองกันโรคติดตออยางตอเนื่อง 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขมีความเขมแข็ง ปฏิบัติงานรับใช

ประชาชนอยางทุมเทเต็มกําลังความสามารถ 

1. ในเขตตําบลลาดตะเคียน ยังไมมีสวนสาธารณะ/สวน

สุขภาพเพ่ือจูงใจใหประชาชนหันมาออกกําลังกายใสใจ

สุขภาพของตนเอง 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ยังไมมีอุปกรณ

สําหรับการปฏิบัติงานในหมูบานอยางพอเพียง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. มีหนวยงานในพ้ืนท่ีใกลเคียง คือโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลลาดตะเคียน ท่ีมีบุคลากรท่ีดูแลงานสาธารณสุข

โดยตรง 

2. องคการบริหารสวนตําบลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ

หมูบานโดยตรง หมูบานละ 7,500 บาท ทําใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขมีงบประมาณในการบริหารจัดการอยูบาง 

1. ปจจุบันมีโรคติดตอท่ีเปนอันตรายถึงชีวิตหลายโรคทํา

ใหตองมีการระมัดระวังอยางตอเนื่อง จึงตองมีการจัดสรร

งบประมาณไวมากพอท่ีจะปองกันโรค 

2. ประชาชนไมคอยใสใจท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเอง ทํา

ใหอาจกลายเปนภาระคาใชจายของครอบครัวและองคกร

ท่ีเก่ียวของในอนาคต 

 

 4. ดานสังคม 

 4.1 เสริมสรางระบบปองกัน และรักษาความสงบสุขปลอดภัยแกชุมชน 

 4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. พ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียนตั้งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี

ตํารวจตําบลสระบัว และอยูมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกับสถานีตํารวจ

เชนกัน หากมีเหตุรายก็สามารถมาแกไขทันเหตุการณ 

2. องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน มีรถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค จํานวน 2 คันท่ีเปนอุปกรณบรรเทาสาธารณภัย 

ทําใหสะดวกตอการชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน 

1. องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนยังไมมี

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการปองกันภัยโดยตรง  

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. มีกลุมมวลชนท่ีจัดตั้งโดยชมรมกํานันผูใหญบานตําบลลาด

ตะเคียน คือ สายตรวจชุมชน ท่ีออกตรวจพ้ืนท่ีในชวงกลางคืน 

ทําใหสามารถปองกันภัยไดสวนหนึ่งรวมเจาหนาท่ีสถานี

ตํารวจภูธรสระบัว 

1. สังคมของตําบลลาดตะเคียนเริ่มมีสภาพเปนสังคม

เมืองมากข้ึน ทําใหมีปญหาสังคมมากข้ึน ไมวาจะเปน

ปญหายาเสพติด ปญหาวัยรุน การลักขโมยสิ่งของ ทําให

ตองสรางความปลอดภัยใหแกประชาชนมากข้ึน 

2. ภัยธรรมชาต ิ
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4.3 สนับสนุน พัฒนา สงเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสใหสามรถ

ดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางเขมแข็ง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. องคการบริหารสวนตําบลมีการจายเบี้ยยังชีพคน

พิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 

2. มีภาคีเครือขายภาครัฐ ทองถ่ิน เอกชน และภาค

ประชาสังคม ในการดําเนินการดานสังคม 

1. องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดใหการสนับสนุน สงเสริม 

และพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู สู งอายุ  คนพิการและ

ผูดอยโอกาสอยางเปนระบบครบถวนทุกดาน เปนเพียงการจาย

เบี้ยยังชีพเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนบางสวนเทานั้น 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. อปท.ไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหผูสูงอายุ

และผูดอยโอกาสจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยอยางเต็มรูปแบบ จึงสามารถชวยเหลือ

ไดอยางตรงความตองการ 

1. ในปจจุบันมีจํานวนผูดอยโอกาสทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน แต

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีจํา กัด ทําใหการชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสไมมีประสิทธิภาพ 

 

 

4.4 สงเสริม อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1 .  ผู บริหาร ใหความสํ า คัญกับศาสนา ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ของทองถ่ินเปนอยางมาก โดยจะ

สนับสนุนกิจกรรมดานนี้ตลอดท้ังป 

2. มีการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี 

3. มีปราชญชาวบานดานศาสนา ประเพณีของทองถ่ิน 

4. มีการสงเสริมสมุนไพรไทย 

1. องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน เพียงแตจัดทํา

โครงการท่ีไมไดเปนไปในเชิงพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหไมเห็น

ผลสําเร็จเทาท่ีควร 

2. ขาดความโดดเดนและหลากหลายดานศิลปกรรม 

3. ขาดการวางแผนอยางเปนระบบในการสงเสริมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. จังหวัดปราจีนเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินอารยธรรมทวารวดีอยาง

ชัดเจน สามารถสรางมูลคาเพ่ิมได เพ่ือเพ่ิมรายไดอยาง

เปนรูปธรรม  

2 . กระแสการอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. กระแสการอนุรักษ ฟนฟูแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

1. วัฒนธรรมการบริโภคนิยม ทําใหการใชจายฟุมเฟอยมากข้ึน 

ความสนใจในการอนุรักษศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ี

ดีงามลดลง 

2. กระแสโลกาภิวัตน 

3. แฟชั่นการแตงกายของวัยรุน 

4. วัฒนธรรมตะวันตกท่ีแพรหลาย 

5. คานิยมของสังคมเมืองอยางแพรหลาย 

6. วัฒนธรรมการดํารงชีวิตเปลี่ยนไปจากวิถีเกษตรกรรมกาวสู

อุตสาหกรรม 

7. การครอบงําทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปน

อินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ จาก สื่อท้ังในและตางประเทศ ตลอดจน

คานิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยมท่ีสงผลตอวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลง ไปของเยาวชนและประชาชนในปจจุบัน 
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5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.1 ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. มีสถานท่ีการกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหาร

สวนตําบลท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะไดมาก มี

พ้ืนท่ี 5 ไร  

2. ประชาชนมีการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม เห็นไดจาก

การมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา/ ขอรองเรียน

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดลอม

ตางๆ มากข้ึน 

1. ประชาชนบางสวนในเขตองคการบริหารสวนตําบลขาด

จิตสํานึกในการรักษาความสะอาด เชน การท้ิงขยะ ไมเปนท่ี, การ

ปลอยน้ําเสียจากครัวเรือน รานคาและโรงงานลงสูแมน้ํา เปนตน  

2. พ้ืนท่ีการบําบัดน้ําเสียยังไมครอบคลุมท่ัวเขตองคการบริหาร

สวนตําบล 

3. การจัดการขยะมูลฝอยยังไมเปนมาตรฐานขาดประสิทธิภาพ 

อาจเกิดปญหาในอนาคตได 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. พ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียน มีพ้ืนท่ีไมมาก หากจะ

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ก็ทําไดไมยาก

เกินไป 

2. พ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียน มีพ้ืนท่ีมาก การจัดการ

ลดปริมาณขยะ จึงอยูในขอบเขตท่ีจะจัดการได 

3. ประชากรบางสวนใหความใสใจการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก 

4. การเพ่ิมข้ึนของประชากรจากการขยายเขตเมือง

และการเคลื่อนยายของประชาชนเขามาในพ้ืนท่ี

ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ต่ื น ตั ว แ ล ะ ห ว ง แ ห น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

5. การต่ืนตัวทางดานสิ่งแวดลอมของประชาชน

โดยรวมของประเทศ 

6 .  น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

ตางๆ เก้ือหนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

 

1. ประชากรไมไดใหความใสใจวาการใชชีวิตประจําวันจะมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี ทําใหพ้ืนท่ีใน

จังหวัดปราจีนบุรีเริ่มมีปญหาปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 

กลายเปนปญหาระดับประเทศ 

3. การเพ่ิมข้ึนของประชากรจากการขยายเขตเมืองและการ

เ คลื่ อ น ย า ย ขอ งป ร ะช าช น เ ข า ม า ใน พ้ื น ท่ี ทํ า ห มี ก า ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนกอให เ กิดความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ขาดความเอาใจใสอยางจริงจังจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

7. ขาดงบประมาณในการพัฒนา 

8. สภาวะโลกรอน (Global Warming) ท่ีสงผลกระทบท่ัวโลก  

9. ฤดูกาลสงผลกระทบตอการดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย

โดยเฉพาะฤดูฝน เนื่องจากทํา ใหสภาพพ้ืนท่ีฝงกลบมีลักษณะลื่น 

รถบรรทุกขนยายทํางานไมสะดวกและขยะสงกลิ่นเหม็น 
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5.3 อนุรักษและพัฒนาแหลงน้ํา 

5.4 สรางเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืนแกชุมชน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. ผูบริหารใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ํา 

ใหสามารถกักเก็บน้ําและปองกันน้ําทวมได จึงมีการ

กําหนดโครงการอยางตอเนื่อง 

2. มีแหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

1. สําหรับการขุดลอกคลองเพ่ือปองกันน้ําทวม และแกไขปญหา

ภัยแลง ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

2. เนื่องจากโครงการกอสรางฝายน้ําลนใชงบประมาณสูง ทําใหมี

การกอสรางนอยโครงการ ท้ังท่ีสามารถชวยกักเก็บน้ําไวใชในฤดู

แลงไดอยางดี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. พ้ืนท่ีตําบลลาดตะเคียน มีพ้ืนท่ีไมมาก การอนุรักษ

และพัฒนาแหลงน้ําจึงทําไดไมยากเกินไป 

1 .  ประชากรไม ได ใหความใส ใจว าการสร างและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะมีผลดีตอตําบล  

 

6. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

6.1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. ผูบริหารเห็นความสําคัญท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกร

เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีการจัดสรร

งบประมาณสําหรับเพ่ิมศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ  

2. พนักงานองคการบริหารสวนและพนักงานจางหลายคนมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานสูง สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงงานอ่ืน

ดวย และมีความใสใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางานใหบริการประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

3. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

ทําใหเขาใจปญหา ความตองการของประชาชน 

1. บุคลากรในองคกรมีความถนัดเฉพาะดาน ซ่ึง

ไมสามารถทํางานไดหลากหลายและ ทดแทน

กันไดในกรณีขาดใครไป  

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1 .  การได รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน วยงานท่ี มี

ประสิทธิภาพตางๆ  

2. การไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน  

3. การประกวดการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ทําใหเกิดการ

ตื่นตัวและพัฒนาองคกร  

4 .  ความก าวหนาทาง เทคโนโลยี ทํ า ให มีความคลองตั วและมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน มากข้ึน  

 

1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากสวนกลางใน

ลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา (Top 

Down) เปนอุปสรรคตอการท างานของ

ทองถ่ินในบางครั้ง  

2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

มีนอยและใชเวลาพอสมควรกวาจะไดรับ ซ่ึง 

เม่ือไดรับก็ลาชาไมเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ี

วางไว 

3. เปนองคกรท่ีตองรองรับภารกิจตามนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล แตมีงบประมาณจํากัด 
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6.2 สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ

ประชาชน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. มีการบูรณาการกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีในการดําเนิน

โครงการพัฒนา 

2. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูการบริหารงานของ 

อบต. และเสนอความเห็นตางๆ ไมวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ของ อบต. การเสนอรางขอบังคับตําบลการรวมเปนกรรมการ

ในการจัดซ้ือ - จัดจาง หรืออ่ืน ๆ 

3. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถ่ินมากข้ึน 

4. อบต.ลาดตะเคียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตางๆ

ของ อบต. และขาวสาร ท่ีนาสนใจ 

1. ผูนําชุมชนไมใหความรวมมือ 

2. ประชาชนยังไมเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3. ชุมชนยังขาดผูนํา ผูเขาใจกระบวนการจัดการกิจการ

ของชุมชน ท่ีจะอุทิศตนเพ่ือสวนรวมของชุมชนยังมีนอย 

3. การมีสวนรวมของภาคประชาชนท่ียังไมเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานดาน

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลและในชุมชนของ

ตนเอง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1. มีระเบียบกฎหมายท่ีจะตองบริหารงานเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขารวมในการพัฒนาตําบล ทําใหประชาชนใสใจท่ี

จะเขารวมกับองคกรมากข้ึน 

 

1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมใน

การพัฒนาตําบล ทําใหจํ านวนผู เข าร วมประชุม

ประชาคมมีจํานวนนอย 

2. เนื่องจากประชาชนสวนใหญก็ตองประกอบอาชีพ ทํา

ใหไมมีเวลาท่ีจะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

เทาใดนัก 

 

- ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนจาก

การไดทําประชาคม หมูบาน และใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ขอมูล กชช 2ค. และขอมูลการจัดทําแผน

แมบทชุมชนของตําบลลาดตะเคียน สรุปไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในเขต อบต.ลาด

ตะเคียนขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

ลักษณะของปญหา 

- เนื่องจากถนนภายในหมูบานสวนใหญ

เปนถนนหินคลุก ซ่ึงไมไดมาตรฐาน เม่ือ

ฝนตกจะทําใหน้ําทวมขัง ถนนขรุขระเปน

หลุมเปนบอ 

 

 

 

 

- พ้ืน ท่ี ทุกหมูบ านในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลยัง

ประสบปญหาการคมนาคม

ไมสะดวก 

 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบลจัดงบประมาณใน

การกอสรางและปรับปรุงตลอดจนซอมแซม

ถนนในเขตตําบลลาดตะเคียน อยางตอเนื่อง

รวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในเขต อบต.ลาด

ตะเคียนขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1.2  ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

ลักษณะของปญหา 

- ไฟฟาสาธารณะในหมูบานซ่ึงไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน อาจ

กอใหเกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก

ทรัพยสินของประชาชนได 

1.3 ปญหาน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค 

ลักษณะของปญหา 

- ไมมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน ระบบ

ประปาท่ีมีอยูขณะนี้ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการใชของราษฎร        

- ไมมีภาชนะสําหรับเก็บกักน้ําเพ่ือการ

บริโภค 

1.4 ขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ลักษณะของปญหา 

- ขาดแคลนแหลงน้ําขนาดใหญเพ่ือใช

สําหรับการเกษตร 

 

 

 

- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 

องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

- หมูท่ี 1-13 ตองการขยาย

เขตประปา 

 

 

 

 

- พ้ืน ท่ี ทุกหมูบ านในเขต 

องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

- องคการบริหารสวนตํ าบล ติดตั้ ง ไฟฟ า

สาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

- ขยายเขตประปา/กอสรางประปาเพ่ิมเติม 

- จัดหาภาชนะเก็บน้ํา 

 

 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบล.จัดสรรงบประมาณ

ใหการในการขุดลอก หวย,หนอง,คลอง,บึง ใน

พ้ืน ท่ีการ เกษตร , ขุด เจาะบอบาดาล เ พ่ือ

การเกษตร,กอสรางทอสงน้ําเพ่ือการเกษตร,

คลองสงน้ํา,คลองระบายน้ํา 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

ลักษณะของปญหา 

- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมี

อํานาจตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงาน

แฝง เนื่องจากไมมีการประกอบอาชีพ

เสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 

- ขาดแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเ พ่ือ

การเกษตร 

 

 

- ประชากรวัยทํางานท่ีไมมี

งานทํา และงานท่ีทําอยูไม

ม่ันคง 

- เ ย าวชนบางส วน ท่ี จบ

การศึกษาภาคบัง คับแลว

ไมไดศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

ไป 

-  กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ี

ตองการอาชีพเสริม 

 

 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบลจัดฝกอบรมอาชีพ

ใหแกราษฎร 

- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมในการประกอบ

อาชีพ 

- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในเขต อบต.ลาด

ตะเคียนขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

3.  ปญหาดานสังคม 

     ลักษณะของปญหา 

- ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ยาอี 

- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซ่ึงเกิดจากการด่ืมสุราและของมึนเมา ทํา

ใหขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญหาความปลอดภั ย ในชี วิ ตและ

ทรัพยสิน การลักขโมย 

 

 

- ประชาชน เยาวชน และ

นั ก เ รี ยน ใน เขตองค กา ร

บริหารสวนตําบลตําบลลาด

ตะเคียน 

 

 

- นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โดยใหองคการบริหารสวน

ตําบล.ดําเนินการเชิงรุกรวมกับฝายปกครอง

และตํารวจ ในการปองปราม ตรวจคน จับกุมผู

เสพ/ผูคา และบําบัดกลุมผูติดยาและกลุมเสี่ยง 

- แตงตั้ง อปพร.ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบ

เรียบรอยในเทศกาลตางๆ 

- งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช

ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

4.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปญหา 

- งบประมาณมีไมเพียงพอ 

- ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง  

การปกครอง 

 

 

 

 

 

 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/

พนักงานและพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

ตําบลตําบล 

 

 

 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสงบุคลากรเขา

รั บการอบรม เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิ ภ าพการ

ปฏิบัติงาน 

- เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการ 

- การอบรมให ความรู แก ประชาชนด าน

การเมือง การปกครอง 

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ลักษณะของปญหา 

- สถานท่ีใชบริการดานขอมูลขาวสารไม

ท่ัวถึง ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ ท่ีอาน

หนังสือพิมพหมูบาน 

- กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไร

พรมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามี

อิทธิพลตอสังคมและครอบครัว ทําใหละ

ท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

- ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา

จริยธรรมแกประชาชน 

 

 

 

- เด็กและเยาวชน 

- นักเรียนในสถานศึกษา 

- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบล.จัดสรรงบประมาณ

ในการสงเสริม ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี อันดีงามของทองถ่ิน 

- จัดสรรงบประมาณในการกอสรางแหลง

เรียนรูประจําตําบล/หองสมุดชุมชน/ ท่ีอาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในเขต อบต.ลาด

ตะเคียนขอบขายและปริมาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

6. ปญหาดานสาธารณสุข 

     ลักษณะของปญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลาน

กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใชยาโดยไมปรึกษาแพทย 

- สารเคมีตกคางในอาหาร 

 

 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ตําบล 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบล จัดสรรงบประมาณ

ในการดําเนินการ 

- กอสรางลานกีฬา/สวนสาธารณะประจําตําบล 

- ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของ 

อสม.ประจําหมูบาน 

7. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ลักษณะของปญหา 

- ปญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกป 

- หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบํารุงรักษา 

-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมีและ

ปญหาดินเค็ม  

 

 

 

- ชุ ม ช น ต ล า ด / ท า ง

สาธารณะ  

- ท่ีสาธารณะ ลําคลอง  

 

 

 

- องคการบริหารสวนตําบล.จัดหาท่ีรองรับขยะ 

ท่ีอาจมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

- รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลายยาก และเกิด

มลพิษ 

- องคการบริหารสวนตําบล.จัดกิจกรรมดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูก

ปา การปลูกหญาแฝก การปลอยพันธุสัตวน้ํา 

การปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน 
 

 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ในระดับทองถ่ิน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน ไดจัดตั้งจากองคการบริหารสวนตําบล

ลาดตะเคียน เปนองคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบลลาดตะเคียนมีเนื้อท่ี

ประมาณ 171.16 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 110,000 ไร 

จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน และ

บริเวณพ้ืนท่ีตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังนี้  

1) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน   

มีสภาพพ้ืนท่ีไมมีพ้ืนท่ีปาและภูเขา ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ําลนทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยู

อาศัย เปนบางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา   
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2) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน มีถนน

เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยาง แตปญหาการคมนาคมสวนมากคือถนนชํารุด ถนนแคบ ทําใหการ

คมนาคมไมสะดวก และไมมีสัญญาณแจงเตือนทางแยกภายในหมูบาน  

3) ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เนื่องจากพ้ืนท่ีมีฝนท้ิงชวงทําใหเกิดภาวะภัยแลงและทําใหขาด

แคลนน้ําในการอุปโภคและบรโิภค  

4) ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ

เกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บน้ํา  เพ่ือใชในฤดูแลงท่ี

มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 

5) ปญหาดานนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนท่ีในการชุมนุมคน

เพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย

ของคนในชุมชนเพราะมีสภาพชํารุด 

 6) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชนเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน ยังเปนพ้ืนท่ีชนบท

และเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก 

นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน และปญหาการปลอยน้ําเสียจาก

ครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัดน้ําเสียท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแวดลอม

ชุมชนในอนาคตได 

 7) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอกบินทรบุรี การ

ใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน ยังไมครอบคลุม และสําหรับการใหบริการน้ําประปา  

ยังไมครอบคลุมทุกๆ พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตําบลลาดตะเคียน  ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบานเมืองมีความอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน พ.ศ.2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร

ชาติ  20 ป 

เศรษฐกิจและ
สังคม ไทยมีการ

พัฒนาอยาง
มั่นคงและยั่งยืน 

เศรษฐกิจขยายตัว
ดวยการคาสงคา

ปลีกและเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลที่เขมขนขึ้น 

เศรษฐกิจและ
สังคมพัฒนา
อยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

คนไทยมีศักยภาพ
และสามารถปรับตัว
รองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต 

สังคมไทยมี
ความเปน

ธรรม มคีวาม
เหลื่อมล้ํานอย 

ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยรับผิดชอบ 

โปรงใส ตรวจสอบได และ
ประชาชนมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครอง

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุน

ทางสังคม และชมุชนให

เขมแข็ง 

สงเสริมเศรษฐกจิและ

การทองเท่ียวชุมชน 

พัฒนาคนใหเปน

พลเมืองท่ีดีของสังคม 

ยุทธศาสตร

จังหวัด

ปราจีนบุรี 

พัฒนาดาน

เกษตรกรรมและ

บริหารจัดการนํ้า

อยางบูรณาการ

  

พัฒนาดาน

การคาและ

อุตสาหกรรม 

ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม 

การศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐาน เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบน

พ้ืนฐานแหงความพอเพียงพอ 

พัฒนาดาน

ทองเที่ยว 
พัฒนาเมือง 

นาอยู 
สิ่งแวดลอม

และโลจิสติกส 

พัฒนาดาน

การแพทย

แผนไทยและ

สมุนไพร 

ยุทธศาสตรองคการ
บริหารสวนตําบล 

ลาดตะเคียน 

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

การพัฒนาสงัคม สุขภาพอนามยั 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 

 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 

การพัฒนาองคการ
และการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 
 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย 

 

การสราง

ความเปน

ธรรมลด

ความ

เหลื่อมล้ํา

ในสังคม 

การสราง
ความ

เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแขงขัน
ไดอยาง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

การเสรมิสราง

ความมั่นคง

แหงชาติเพ่ือ

การพัฒนา

ประเทศสูความ

มั่งค่ังและยัง่ยืน 

การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การ

ปองกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน

และระบบ 

โลจิสติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพ่ือการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด

ภาคกลาง

ตอนกลาง 

พัฒนาระบบ 
โลจิสติกสและ

ความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือบานเพ่ือ
เปนศูนยกลางการคา
ลงทุนภาคตะวันออก

ของอินโดจีนและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

พัฒนาคุณภาพแหลง

ทองเที่ยว สินคา และ

บริการดานการทองเที่ยว 

ใหไดมาตรฐาน เพ่ือ

สนับสนุนการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ เกษตร 

สุขภาพและวัฒนธรรม 

พัฒนาปจจัยการผลิต ระบบ

การตลาด และโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการเกษตรใหสอดคลองกับ

สภาพพ้ืนที่ (ZONING) เพ่ือให

สินคาเกษตรไดมาตรฐานสากล

เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสร ี

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ดานการผลิตและยกระดับ

มาตรฐานฝมือแรงงานสราง

บรรยากาศที่เอ้ือตอการลงทุน

เพ่ือรองรับการเติบโต New S-

curve และอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป 

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา 

และปกปอง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางมีสวน

รวมเพ่ือประโยชนตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมอยางยั่งยืน 
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1. เพ่ือพัฒนาการ
คมนาคมขนสง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ 
3. เพ่ือสงเสรมิ 
อนรุักษ ฟนฟูแหลง
น้ําเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค การเกษตร 
และอุตสาหกรรมให
ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนา ลํา
หวย คูคลองและ
ระบบระบายน้ํา 
5. เพ่ือใหมนี้ํา
อุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอของ
ประชาชน 
6. เพ่ือใหส่ิงปลูก
สรางมีความปลอดภัย
เปนระเบียบตามผัง
เมืองทองถิ่นกําหนด 

 

1 )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งแกกลุมเกษตรกร
และกลุมอาชีพตางๆ ใน
ทองถิ่น 
2 )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการขับเคล่ือน
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนสู
อาหารเพ่ือสุขภาวะของ
ชุมชน 
3 )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมอยางย่ังยืนและ
ลดคาใชจาย 
4 )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
ฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสู
เศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 
5 )  เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหประชาชนมี
ความรู เขาใจและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช ในการดํ าเนินชีวิต
อยางถูกตอง 
 

 

1) สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) เ พ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน 
3) เ พ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
4) เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหอยูสืบไป 
5) สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ 
6) เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬา
ไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
8) ชุมชนมีความเขมแข็งหางไกลยาเสพ
ติด 
9) เ พ่ือใหประชาชนมีสนามกีฬาและ
นันทนาการไดออกกําลังกาย 
10) เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการ
สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น 
11) เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 
12) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
13) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

 

1) เพ่ือคุมครองดูแล
และบํารุง รักษาแหลง
น้ําตามธรรมชาติ 
ทรัพยากรปาไม และ
สัตวปา 
2) เพ่ือใหชุมชนมี
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมที่
สมดุลและย่ังยืน  
3) เพ่ืออนุรกัษ ฟนฟู 
สรางจิต สํานกึรกัและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 
4) เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
5) เพ่ือการบริหาร
จัดการดานขยะมูล
ฝอย 
 

1) เพ่ือใหประชาชนมีความ
จงรกัภักด ีเทดิทนูสถาบัน
พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย และมีความ
ปรองดองสมานฉันท 
2) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดมีีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี 
3) เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิความรู
ความเขาในดานการเมอืง การ
บริหาร และการปกครองใหกับ
ประชาชน  
4) เพ่ือสนับสนนุการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิน่ระหวางภาครฐั
กับประชาชนในรูปแบบตางๆ 
5) เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่ 
6) เพ่ือสรางจิตสํานกึตอการทจุริต
คอรัปชั่น และสรางกระบวนการ
ตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง 
7) เพ่ือใหประชาชนไดรับบรกิาร
จากองคการบริหารสวนตําบลลาด
ตะเคียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.1 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมเสนทาง คมนาคม 

เชน ถนนลาดยาง ถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก  

ถนนลูกรัง ถนนดินเพื่อ

การเกษตรใหมีคุณภาพดีอยู

เสมอ 

1.2 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมรางระบายน้ํา ทอ

ระบายน้าํ ทอเหล่ียม สะพาน 

ทางเทา 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ไฟฟา ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

1.4 กอสราง ซอมแซมและ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

1.5 การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่

การเกษตร เพื่ออุปโภคและ

บริโภค   

1.6 ขุดเจาะบอบาดาล/บอน้าํ

ต้ืน 

1.7 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมฝายน้ําลน ฝายชะลอ

น้ํา 

1.8 การจัดทําผังเมืองและ

พัฒนาเมืองนาอยู 

 

 

 

 

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

3.2 สนับสนุนมาตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

3.3 สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินรวมทั้งการสงเคราะหผูประสบภัย

พิบัติและสาธารณภัยตางๆ 

3.4  การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.6 สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

การศึกษาตลอดชพีโดยทัว่ถึง 

3.7 สงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

และปราชญชาวบาน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ

นันทนาการ 

3.9 สงเสริมการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ

และปองกันโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก 

โรคพิษสุนัขบา เปนตน 

3.10 พัฒนาและสงเสริมมาตรการอาหาร

สะอาดและปลอดภัย 

3.11 สนับสนุนดานสาธารณสุขมูลฐาน 

3.12 สงเสริมสุขภาพชุมชน 

3.13 งานควบคุมโรคเอดส 

2.1 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

2.2 สงเสริมดานการถายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตร 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนและ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

2.4 สงเสริมใหประชาชนให

ประชาชนไดรับความรูความ

เขาใจและนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิต 

2.5  สนับสนุนการก อสร า ง 

ป รั บ ป รุ ง  ซ อ ม แ ซ ม

สวนสาธารณะ  

2.6  สนับสนุนการก อสร า ง 

ปรับปรุง ซอมแซมสนามกีฬา 

ลานกีฬา สนามเด็กเลน เคร่ือง

ออกกําลังกาย 

2.7  สนับสนุนการก อสร า ง 

ป รั บ ป รุ ง  ซ อ ม แ ซ ม ศ า ล า

อเนกประสงค ศาลากลางบาน 

ศาลา ริมทาง ศาลาพั กรอน 

ศาลาพักผูโดยสาร 

2.8 สนับสนุนการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมตลาดชุมชน 

รานคาชุมชน ศูนยการเรียนรู

ชุมชน 

 

 

4.1 สนับสนุนการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

และการจัดการส่ิง

แวด ลอมใน

ชุมชนใหนาอยู 

4.2 ปลูกตนไม 

บํารุงรักษาปา 

4.3 อนุรักษ ฟนฟ ู

สรางจิตสํานึกรัก

และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4.4  การบริหาร

จัดการขยะ 

4.5  การจัดซ้ือ

ภาชนะรองรับ

ขยะ 

4.6 จัดซ้ือถัง

รองรับขยะใน

ชุมชนและถนน

สาธารณะ 

5.1 บริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

5.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหา

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีที

ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการและการ

ใหบริการประชาชน 

5.4 สงเสริมและพัฒนา

บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

5.5 สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาประชาธิปไตยภาค

พลเมือง การพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนและประชาชนทัว่ไป 

5.6 เสริมสราง พัฒนาและ

บูรณาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
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1.1 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมเสนทาง คมนาคม 

เชน ถนนลาดยาง ถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก  

ถนนลูกรัง ถนนดินเพื่อ

การเกษตรใหมีคุณภาพดีอยู

เสมอ 

1.2 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมรางระบายน้ํา ทอ

ระบายน้าํ ทอเหล่ียม สะพาน 

ทางเทา 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ไฟฟา ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

1.4 กอสราง ซอมแซมและ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

1.5 การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่

การเกษตร เพื่ออุปโภคและ

บริโภค   

1.6 ขุดเจาะบอบาดาล/บอน้าํ

ต้ืน 

1.7 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมฝายน้ําลน ฝายชะลอ

น้ํา 

1.8 การจัดทําผังเมืองและ

พัฒนาเมืองนาอยู 

 

 

 

 

2.1 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

2.2 สงเสริมดานการถายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตร 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนและ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

2.4 สงเสริมใหประชาชนให

ประชาชนไดรับความรูความ

เขาใจและนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิต 

2.5  สนับสนุนการก อสร า ง 

ป รั บ ป รุ ง  ซ อ ม แ ซ ม

สวนสาธารณะ  

2.6  สนับสนุนการก อสร า ง 

ปรับปรุง ซอมแซมสนามกีฬา 

ลานกีฬา สนามเด็กเลน เคร่ือง

ออกกําลังกาย 

2.7  สนับสนุนการก อสร า ง 

ป รั บ ป รุ ง  ซ อ ม แ ซ ม ศ า ล า

อเนกประสงค ศาลากลางบาน 

ศาลา ริมทาง ศาลาพั กรอน 

ศาลาพักผูโดยสาร 

2.8 สนับสนุนการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมตลาดชุมชน 

รานคาชุมชน ศูนยการเรียนรู

ชุมชน 

 

 

4.1 สนับสนุน

การปรับปรุงภูมิ

ทัศนและการ

จัดการส่ิงแวด 

ลอมในชุมชนให

นาอยู 

4.2 ปลูกตนไม 

บํารุงรักษาปา 

4.3 อนุรักษ 

ฟนฟู สราง

จิตสํานึกรักและ

หวงแหน

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4.4  การ

บริหารจัดการ

ขยะ 

4.5  การจัดซ้ือ

ภาชนะรองรับ

ขยะ 

4.6 จัดซ้ือถัง

รองรับขยะใน

ชุมชนและถนน

สาธารณะ 

5.1 บริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

5.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหา

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีที

ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการและการ

ใหบริการประชาชน 

5.4 สงเสริมและพัฒนา

บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

5.5 สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาประชาธิปไตยภาค

พลเมือง การพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนและประชาชนทัว่ไป 

5.6 เสริมสราง พัฒนาและ

บูรณาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

กลยุทธ 

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

3.2 สนับสนุนมาตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

3.3 สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินรวมทั้งการสงเคราะหผูประสบภัย

พิบัติและสาธารณภัยตางๆ 

3.4  การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.6 สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

การศึกษาตลอดชพีโดยทัว่ถึง 

3.7 สงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

และปราชญชาวบาน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ

นันทนาการ 

3.9 สงเสริมการสาธารณสุข การสรางสุขภาพ

และปองกันโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก 

โรคพิษสุนัขบา เปนตน 

3.10 พัฒนาและสงเสริมมาตรการอาหาร

สะอาดและปลอดภัย 

3.11 สนับสนุนดานสาธารณสุขมูลฐาน 

3.12 สงเสริมสุขภาพชุมชน 

3.13 งานควบคุมโรคเอดส 

เคหะ 
และ

ชุมชน 
 
 
 

การ 
เกษตร 
 
 

สาธารณสขุ 

 

 

สังคม

สงเคราะห 

 

 

สราง

ความ

เขมแข็ง

ชุมชน 

 

 

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

 

 

บริหาร 
งาน
ท่ัวไป 

 
 

การรกัษา

ความ

สงบ

ภายใน 

 

 

การ 
ศึกษา 
 
 

งบกลาง 

 

 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 
 

การ

พาณิชย 

 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/

โครงการ 
92

โครงการ 

 
 

21 

โครงการ 

 

 

32  

โครงการ 

 

 

16 

โครงการ 

 

 

224 

โครงการ 

 

 

43 

โครงการ 

 

 

36 

โครงการ 

 

 

49 

โครงการ 

32 

โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท 02 

ลาดตะเคียนเมืองนาอยู  เชิดชูวัฒนธรรม มุงสูอุตสาหกรรม กาวนําการศึกษา  พัฒนาส่ิงแวดลอม  นอมนําพอเพียง 

1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคม
ขนสง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
3. เพ่ือสงเสรมิ อนุรกัษ ฟนฟู
แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
การเกษตร และอุตสาหกรรมให
ไดมาตรฐานและเพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนา ลําหวย คูคลอง
และระบบระบายน้ํา 
5. เพ่ือใหมนี้ําอุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอของประชาชน 
6. เพ่ือใหส่ิงปลูกสรางมีความ
ปลอดภัยเปนระเบียบตามผัง
เมืองทองถิ่นกําหนด 

 

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสราง
ความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและ
กลุมอาชีพตางๆ ในทองถิ่น 
2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนสู
อาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 
3) เ พ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางย่ังยืน
และลดคาใชจาย 
4) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือ
นําไปสูเศรษฐกิจชุมชนย่ังยืน 
5) เ พ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีความรู เขาใจและนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
 
 

1) สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 
3) เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
4) เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป 
5) สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
6) เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยา
เสพติด 
8) ชุมชนมีความเขมแข็งหางไกลยาเสพติด 
9) เพ่ือใหประชาชนมีสนามกีฬาและนันทนาการไดออกกําลังกาย 
10) เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น 
11) เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
12) สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

1) เพ่ือคุมครองดูแลและบํารุง 
รักษาแหลงน้ําตามธรรมชาต ิ
ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
2) เพ่ือใหชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สมดุล
และย่ังยืน  
3) เพ่ืออนุรกัษ ฟนฟู สรางจติ 
สํานึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในชมุชน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5) เพ่ือการบริหารจัดการดานขยะ
มูลฝอย 

 

1) เพ่ือใหประชาชนมีความจงรกัภักดี เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
และมีความปรองดองสมานฉันท 
2) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธภิาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี
3) เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิความรูความเขาในดาน
การเมือง การบริหาร และการปกครองใหกบั
ประชาชน  
4) เพ่ือสนับสนนุการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ 
5) เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิน่ 
6) เพ่ือสรางจิตสํานกึตอการทจุริตคอรัปชัน่ และสราง
กระบวนการตรวจสอบใหมีความเขมแข็ง 
7) เพ่ือใหประชาชนไดรับบรกิารจากองคการบริหาร
สวนตําบลลาดตะเคียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

วิสัยทัศน  

 

เปาประสงค 

 

การพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

การพัฒนาสงัคม สขุภาพอนามัย 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี การกีฬาและนนัทนาการ 

 

การพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

 

การพัฒนาองคการและการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร 
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1. รอยละของการเฉลิมฉลองในวัน

สําคัญของสถาบันชาติสถาบัน

พระมหากษัตริยและรัฐพธิีตางๆ 

2. จํานวนการให บริการ การ

บริหารจัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลัก 

การบริหารกจิการบานเมืองที่ดีที่

เพิ่มขึ้น 

3. รอยละของประชาชนที่มีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่นตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระ

มหา กษัตริยเปนประมุข 

4. รอยละของเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการประชาชนที่

เพิ่มขึ้น 

5. จํานวนบุคลากรของหนวยงาน

ที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูใน

การปฏิบัติงาน 

6. จํานวนประชาชนที่สงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย

ภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน  และประชาชนทัว่ไป 

7. รอยละของการสงเสริม

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

8. รอยละของผูไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง 

9. จํานวนประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมสงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

10. รอยละของประชาชนที่เขา

รวมเวทีประชมประชาคม 

1.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนพัฒนาแหลงทุน 

2.จํานวนหมูบานที่ไดรับการ

สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจ

ชุมชน 

3.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนการขับเคล่ือนระบบ

เกษตรยังยืนสูอาหารเพื่อสุข

ภาวะของชุมชน 

4. จํานวนกลุมปลูกพืชพลังงาน

ทดแทน 

5. จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

6. จํานวนศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

7.จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการ

สนับสนุนทักษะในการประกอบ

อาชีพ 

8. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

9. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการ

พัฒนาระบบการตลาด 

10. จํานวนครัวเรือนที่จัดทํา

บัญชีครัวเรือนและใชชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. จํานวนโครงการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซม

สวนสาธารณะ 

2. จํานวนโครงการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมสนามกีฬา 

ลานกีฬา สนามเด็กเลน ฯลฯ 

3. จํานวนโครงการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซมศาลา

 

 

 

1. รอยละของการจัดสวัสดิการและสงเคราะหใหกับประชาชน 

2.จํานวนผูสูงอายุผูพิการและผูปวยเอดสไดรับการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพ 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ  

ยาเสพติดทุกประเภท 

4. จํานวนโครงการ / กจิกรรมดานการปองกันและ ลดอบุัติเหตุ

จราจรชวงเทศกาล 

5. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. รอยละของประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการประสบสาธารณภัย 

7. รอยละของหมูบานเส่ียงภัยไดรับการสงเสริมการปองกันและแกไข

ปญหาสาธารณภยั 

8. รอยละของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนตอประชากร

ทั้งหมด 

1. จํานวนคร้ังในการจัดทํากิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาทางดาน

รางกาย อารมณ สังคมดีขึ้น 

2. จํานวนสถาน ศึกษาที่ใหความรูกับประชาชนทั้งในและนอกระบบ 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศูนยฯ ทั้ง 6 ดาน 

4. รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาและแหลงเรียนรู 

1. รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนิน งานสงเสริมและอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษพระพุทธ ศาสนา 

4. จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 

5. จํานวนคร้ังที่จัดการแขงขันกีฬา 

1. รอยละของการสงเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนและการ

ปองกันรักษาควบคุมโรคระบาด 

2. จํานวนศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับการสนับสนุน 

3. รอยละของประชาชนที่ไดรับบริการดานสุขภาพอนามยั 

4. รอยละของการณรงคใหประชาชนไดรับความคุมครองดานสุขภาพ 

5. จํานวนผูติดเชื้อที่ไดรับการชวยเหลือ 

 

1. รอยละของ

ประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม 

2. จํานวนพื้นที่ที่

ปลูกปาและ

บํารุงรักษาปา 

3. จํานวน

ผูเขารวมเปนนัก

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม

ในชุมชน 

1.จํานวนครัวเรือน

ที่ไดรับการกําจัด

ขยะมูลฝอยอยาง

ถูกสุขลักษณะ 

2. รอยละของ

ผูเขารวมในการ

บริหารจัดการขยะ 

3. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

 

1.จํานวนถนน คสล./ถนนแอสฟลติกส/ถนนลูกรังที่ไดรับการกอสราง

เพ่ิมขึ้น 

2.จํานวนถนน คสล./ถนนแอสฟลติกส/ถนนลูกรังที่ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม 

3. จํานวนทอระบายน้ํา/รางระบายน้ํา ที่ไดรับการกอสรางเพ่ิมขึ้นและ

ปรับปรุงซอมแซม 

4. จํานวนสะพานทาง/ทางเทาที่ไดรับการกอสรางเพ่ิมขึ้นและปรับปรุง

ซอมแซม 

5. จํานวนสัญญาณไฟจราจรไฟกระพริบ ปายจราจร ปายเตือน ที่ไดรับ

การติดตั้ง 

6. จํานวนประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการกอสรางถนน 
1. รอยละของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คือ ระบบไฟฟาระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคมใหครอบ คลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

2. รอยละของครัว เรือนที่มีไฟฟาใช 

3. จํานวนหมูบานที่ไดรับการติดต้ัง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหใช

งานไดดีทุกแหง 

4. จํานวนระบบประปาที่ไดรับการขยายเขต กอสราง บํารุงรักษาเพิ่ม

มากขึ้น 
5. จํานวนของลําคลอง คู หวย หนอง บงึ ที่ไดรับการขุดลอก 

กําจัดวัชพืช และดินโคลน 

6. รอยละของครัว เรือนที่มีน้ําอุปโภค บริโภคอยางทั่วถึงสะอาดและ

ปลอดภัย 

7. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา 

8. จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา 

9. จํานวนบอบาดาล/บอน้าํต้ืนที่ขุดเจาะ 

10. รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการกอสรางฝาย

น้ําลน ฝายชะลอน้ํา 
1. รอยละของกลุมเปาหมายที่มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคุม

อาคาร 

2. รอยละของส่ิงปลูกสรางที่ถูกตองตามระเบียบผังเมือง 

3. มีการจัดวาง จัดทํา และดําเนินการผังเมืองรวม 

4. จํานวนโครงการในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมมี

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

คา
เปาหมาย 
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กลยุทธ 

แผนงาน 
 

1.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

เสนทาง คมนาคม เชน 

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนลูกรัง ถนนดินเพื่อ

การเกษตรใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

1.2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

รางระบายน้ํา ทอระบายน้าํ ทอ

เหล่ียม สะพาน ทางเทา 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ไฟฟา ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมใหมีคุณภาพดีขึ้น 

1.4 กอสราง ซอมแซมและ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

1.5 การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่

การเกษตร เพื่ออุปโภคและ

บริโภค   

1.6 ขุดเจาะบอบาดาล/บอน้าํ

ต้ืน 

1.7 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

ฝายน้ําลน ฝายชะลอน้ํา 

1.8 การจัดทําผังเมืองและ

พัฒนาเมืองนาอยู 

 

 

 

 

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน

พิการ และผูดอยโอกาส 

3.2 สนับสนุนมาตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม

และยาเสพติดทุกประเภท 

3.3 สนับสนุนและสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมทั้งการสงเคราะห

ผูประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ 

3.4  การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

3.6 สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพ

โดยทั่วถึง 

3.7 สงเสริม ฟนฟูและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

3.9 สงเสริมการสาธารณสุข การสรางสุขภาพและปองกัน

โรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา เปนตน 

3.10 พัฒนาและสงเสริมมาตรการอาหารสะอาดและ

ปลอดภัย 

3.11 สนับสนุนดานสาธารณสุขมูลฐาน 

3.12 สงเสริมสุขภาพชุมชน 

3.13 งานควบคุมโรคเอดส 

2.1 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 

2.2  ส ง เส ริมด านการถ ายทอด

เทคโนโลยีดานการเกษตร 

2.3  ส ง เส ริมและสนับสนุนและ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

2.4 สงเสริมใหประชาชนให

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ

และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

2.5 สนบัสนุนการกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมสวนสาธารณะ  

2.6 สนับสนุนการกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมสนามกีฬา ลานกีฬา สนาม

เด็กเลน เคร่ืองออกกําลังกาย 

2.7 สนับสนุนการกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมศาลาอเนกประสงค ศาลา

กลางบาน ศาลาริมทาง ศาลาพัก

รอน ศาลาพักผูโดยสาร 

2.8 สนับสนุนการกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมตลาดชุมชน รานคาชุมชน 

ศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

 

4.1 สนับสนุนการปรับปรุง

ภูมิทัศนและการจัดการส่ิง

แวด ลอมในชุมชนใหนาอยู 

4.2 ปลูกตนไม บํารุงรักษา

ปา 

4.3 อนุรักษ ฟนฟ ูสราง

จิตสํานึกรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

4.4  การบริหารจัดการขยะ 

4.5  การจัดซ้ือภาชนะ

รองรับขยะ 

4.6 จัดซ้ือถังรองรับขยะใน

ชุมชนและถนนสาธารณะ 

5.1 บริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

5.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

และการใหบริการประชาชน 

5.4 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่นใหมีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

5.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ

พัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชนและ

ประชาชนทั่วไป 

5.6 เสริมสราง พัฒนาและบูรณา

การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น 

 

เคหะ 
และชมุชน 

 
 
 

การ 
เกษตร 
 
 

สาธารณสขุ 

 

 

สังคม

สงเคราะห 

 

 

สรางความเขมแข็ง

ชุมชน 

 

 

การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

 

 

บริหาร 
งานท่ัวไป 

 
 

การรกัษาความ

สงบภายใน 

 

 

การ 
ศึกษา 

 
 

งบกลาง 

 

 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 
 

การ

พาณิชย 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พ้ืนที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ

แขงขนั รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ิม

ประสิทธภิาพการผลิต

และการจําหนาย

สินคาเกษตรที่มี

คุณภาพและได

มาตรฐานสอดคลอง

กับศักยภาพของพ้ืนที่

และภูมิปญญาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทนุทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1  

การพัฒนา

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสงใหมี

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการให

ไดมาตรฐานและ

ทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้ํา ใหมีความ

ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพ่ือ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มนี้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชนที่ได

ขออนุญาตกอสรางอาคาร

และส่ิงปลูกสรางตาม

กฎหมาย 

25 

กิโลเมตร 

 

 

5 10 15 20 25 1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

1.จํานวนถนน คสล./

ถน นแ อส ฟ ล ติ ก ส /

ถนนลูกรังที่ไดรับการ

กอสรางเพ่ิมขึ้น 

ปละ  

5 กม. 

 

 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 4 

จากบานโปรงเข–ประปาเทศบาลสระบวั  

2. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 6 

สายบานโคกชันเชื่อมตอหมูที ่1 ตําบล

กรอกสมบูรณ 

3. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 8 

บานโคกมะมวง ตําบลลาดตะเคียน ถึง หมู

ที่ 5  ตําบลหาดนางแกว 

4. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 11 

จากบานทุงขามลางเชื่อมตอ  หมูที่ 5 

ตําบลกรอกสมบูรณ 

5. โครงการกอสรางถนนลาดยางหมูที่ 13 

จากบาน อบต.ดําเนิน – บานนางสียา  

วงษเพชร 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 1 ขางโรงเรียนไทยรัฐ – ทางเขาบาน

นางเจียร คงเงิน 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 ขางหอพักลีโอ – บานนาง

พิสมัย 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 จากบานหมวดชัย–บอปลา 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 1 จากปมน้ํามัน – บานนาง

ละเอียด – หลังโรงเรียนไทยรัฐ 

 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุร ี

20 สาย 4 8 12 16 20 2.จํานวนถนน คสล./

ถน นแ อส ฟ ล ติ ก ส /

ถนนลูกรังที่ไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม 

ปละ  

4 สาย 

10 แหง 2 4 6 8 10 3. จํานวนทอระบาย

น้ํา/รางระบายน้ํา  

ที่ ไดรับการกอสราง

เพ่ิมขึ้นและปรับปรุง

ซอมแซม 

ปละ 

2 แหง 

3 แหง - 1 - 1 1 4. จํานวนสะพานทาง/

ทางเท าที่ ได รับการ

กอสรางเ พ่ิมขึ้นและ

ปรับปรุงซอมแซม 

3 แหง 

5 แหง 1 2 3 4 5 5. จํานวนสัญญาณไฟ

จร าจร ไฟกระพริ บ 

ปายจราจร ปายเตือน 

ที่ไดรับการติดตั้ง 

ปละ 

1 แหง 

4,000 

คน 

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 6. จํานวนประชาชนที่

ไดรับประโยชนจาก

การกอสรางถนน 

ปละ  

500 คน 

แบบ ยท 01 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเสริมไหลทางรอบหมูบาน หมูที ่1   

(เสนอโดยบานลาดตะเคียน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 จากแยกบานนางสังวาลย 

ยอยดาถึงกลุมบานนายจาด 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานบญุเกิด หมูที่ 2 จากบานนายอนันต 

หลําบางชางถึงแยกบานนายดวง 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 จากบานนายจงกล แสนถม

ถึงถนนสายสระบัว (ผานบานนายหลอด  

หาดเจียง) 

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 จากถนนคอนกรีตบานนาย

จงกล แสนถม ถึงบานคลองรวม ม.9 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 จากส่ีแยกบานหนองบุญ เกิด

ถึงบานคลองรวม หมูที่ 9 

เสนอโดยบานทุงขาม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3 จากสายบานไรทนงศักด์ิถึง

โรงงานแหอวน 

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3 จากบานนางไปถึงบานนาย

สมพร ไชยเคน 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทางการ

พัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3 บานนางกานดาถึงส่ีแยก

บานผูชวยบุญเลิศ 

19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3 จากแยกบานนางกาญจนา 

วงษไชยแยมถึงบานนายจรูญ  วงษไชย

แยม 

20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 3 จากถนนสาย 304 ถึง บาน

นายทองใบ แกวศรี 

เสนอโดยบานหนองนมหนู) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

21. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 กลุมบานนายหร่ิง มั่นคงถึง

บานนางประเทือง อินทรทับ  

22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานโปรงเขนอย หมูที่ 4 จาก

บานนางบุญเรือง นาดีถึงคลองโปรงเข 

23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 จากบานนายสังวาล จุมพร

ถึงบานนายจํานง เจนรบ 

24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 จากบานโปรงเขถึงประปา

เทศบาลสระบวั พรอมทอระบายน้ํา จุด

บานนายเลิศ ไพรแดง 

25. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 จากแยกถนนคอนกรีตถึง

บานนายทองอยู 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพฒันา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  26. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 จากประปาโปรงเข เชื่อมตอ

ถนนสาย หมูที่ 4 ถึง หมูที่ 5 

27. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 บานหนองกง จากบานนาย

สมถวิล บุญพิมพ ถึงบานนางสาวทอง

อินทร บุญพิมพ 

เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

28. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานโปรงชางแทง หมูที ่5 จาก

บานนายไร วงศษา ถึงเขตเทศบาลสระบัว 

29. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 จากบอส่ีเหล่ียม ถึงบานนาง

เทียม เครือทรัพย 

30. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 จากบานนางจันทรี ถึง บาน

นางอําไพ สมจิตร 

31. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 จากบานนางปาถึงบานนาย

แหยม สุขกุล 

32. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 จากหนาถ้ําทิพย – บานนาย

สมพงษ อาสาแข็ง 

33. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 ตอจากเขตเทศบาลสระบวั

เชื่อมตอหมูที่ 1 ตําบลเขาไมแกว 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสต

ร อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  34. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 บานโปรงเขจากถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเดิมถึงหมูที่ 6 บานอางมหา 

35. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 บานโปรงชางแทงจากบาน

นายวิเชยีร หลําบางชาง–บานนายไลวงศา  

36. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 จากแยกหมูที ่1 ถึงบานโคก

สามัคคี    

37. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 หลังโรงพักสระบัว ถึง หมูที่ 

9 บานคลองรวม 

เสนอโดยบานโปรงเข) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

38. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 จากบานนางลัดดาถึงบาน

นายแมนชยั 

39. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานอางมหา หมูที ่6 จากบาน

นายสุพิน ไผแดง ถึงนายประดิษฐ ไผแดง 

40. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 แยกบานนายหอย สรอย

ไทรถึงบานนายอนันต รุงเรือง 

41. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 สายบานโคกชันเชื่อมตอหมู

ที่ 1 ตําบลกรอกสมบูรณ 

เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  42. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 7 จากปากทางเขาถึงบานนาย

เจริญ 

43. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 7 จากบานนายเฉลียว ทาขาม

ถึงบานนางละมูล คะภะเนนะ 

44. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 7 จากบานนายสมจิตร มีคุณ 

ถึงบานนายสังวาล มีคุณ 

45. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 7 จากบานนางสมนึก สังขทอง 

ถึงบานนายจักรพันธทิพย แผวนาง 

46. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 7  จากบานกลางถึงทางแยก

บานหนองสาแหรก 

เสนอโดยบานหนองตลาด) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

47. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 8 จากกลุมบานนางนาคถึง

ถนนลาดยาง 

49. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 8 จากถนน ลาดยางถึงบาน

นายเสิง เรืองโภชน   

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

50. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 จากหลังวัดคลองรวม ถึง

บานนางเล้ียง มั่นคง 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  51. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 จากสายกลุมบานนายสุรชัย 

ขันอาสาถึงกลุมบานนายวงศ   

พรเอี่ยม 

52. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 จากถนนฝงคลองถึงบานทุง

ขาม หมูที ่2 

53. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 จากบานนายจาํลอง อินทร

สนิท ถึงบานนางญาณาทพิย  

54. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 9 จากบานนายหลงถึงบาน

นางฉันทนา 

เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

55. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 จากถนนบานนางวงเดือน 

ไพโรจนถึงประปาบานคลอง   

56. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 จากถนนบานนายชูชีพ 

เทพถม ถึงประปาบานหนองแฟบ   

57. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 จากถนนลาดยางถึงบาน

หนองหมี 

58. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 จากถนนลาดยางสายโคก

กระทอน ถึงถนนซอยทางเขาบานนาง

สุมาลี 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานโคกกระทอน หมูที่ 10 จาก

กลุมบานนายใส บุญแกว ถึงถนนลาดยาง 

61. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 จากทางแยกถนนหนอง

คลาถึงบานโคกกระทอน เขากลุมบาน

เจาหนาที่สวนปา  

62. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 10 เร่ิมจากทางแยกบานนาย

มณี ถึง ประปาบานคลอง 

63. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมูที่ 10 เร่ิมจากแยกบานหนองคลา 

ถึงบานโคกกระทอนแยกบานหนองแฟบ 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

64. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานทุงขามลาง หมูที ่11 จาก

ถนนลาดยางสายบานหนองคลาถึงบาน

นางสมคิด สุขโสด 

65. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูที่ 11 บานเกษตรกรรม (คุมชําหมาก) 

เสนอโดยบานเกษตรกรรม) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

66. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานบอเจก หมูที่ 12 จากถนนลาด ยางสาย

บานบอเจกถึงบานสารวัตรปาพจน 

67. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 12 จากกลุมบานนางทิม ถึงบาน

นางอัญชลี อวนซิน 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 107 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  68. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 12 จากหนองสาแหรกถึงหนา

ฟารมไก 

เสนอโดยบานโคกกลาง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

69. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบานคลองยาง หมูที่ 13 จากบาน 

นายทวี ดาวเรืองถึงบานนายสมาน โพธิ์ศรี 

70. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 13 จากบานนายนยิม นาคทองถึงบานนาง

ลําดวน ถกึมา 

71. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 13 จากบานนายสมพร พรม

สุริยากรถึงหมูที่ 4 ตําบลหาดนางแกว  

เสนอโดยบานลาดไพจิตร) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

72. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที ่4 จาก

บานนายสังวาล จุมพร ถึงคลองสะพานนาง 

73. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 

จากประปาสระบวัถึงถนนสายบอเจก ถงึ

บานโคกชัน 

เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

74. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6  

จากถนนลาดยาง ถึงสวนนางจิดาภา อิฐโสม 

เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 การ

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

 

      1.1 การ

คมนาคม

ขนสง 

  75. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที ่8 จากบาน

นายวิเชยีร ประกอบยาถึงบานโคกมะมวง 

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

76. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 9 

จากบานนายบุญรวย ถึงบานนางฉันทนา 

เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

77. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10 

จากบานนางมณี กงไกลาศ ถึงบานนาย

ประเสริฐ 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

78. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 13 ตอเนื่องบานนางสุดใจ  เพ็ช

รคง ถึง ดํารงฟารม 

79. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที ่13 บานนางผล โตหยวกถึงถนนลาดยาง 

เสนอโดยบานลาดไพจิตร) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

80. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที ่1 จาก

บานหนองคลาถึงนิคมไฮเทค 

เสนอโดยบานลาดตะเคียน) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

81. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 2 

บริเวณโคงบานนางหลอด หลําบางชางถึง

บานนายเจริญ เอี่ยมสะอาด หมูที่ 9 

เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

 

      1.1 การ

คมนาคม

ขนสง 

  82. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 3 

จากแยกมูลนธิิรมโพธิ์แกวถึงหมูที่ 7ตําบล

กบินทรบุรี 

83. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 3 

จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ถึงเขต

ติดตอ หมูที่ 7 ตําบลกบินทรบุรี 

เสนอโดยบานหนองนมหนู) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

84. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 4 

จากซอยบานนายณรงค บุญปอง ถึงบาน

นายปรีดา โพธิ์ทอง 

เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

85. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10 

จากศาลาตนกระบก – ประปาบานคลอง   

86. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10 รอบ

โรงเรียนบานโคกกระทอนพรอมวางทอระบาย

น้ํา 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

87. โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 13 

จากบานนางสุดใจ เพ็ชรคง ถึงหมูที่ 4 ตําบล

หาดนางแกว 

เสนอโดยบานลาดไพจิตร) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

88. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 (ถนนหนองคลาถึงเทศบาลสระบวั) 

เสนอโดยบานทุงขาม) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

 

      1.1 การ

พัฒนา

คมนาคม

ขนสง 

  89. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กขางบึงโคกมวง หมูที่ 8 ตําบลลาด

ตะเคียน ถึง หมูที่ 5  ตําบลหาดนางแกว  

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

90. โครงการเกรดปรับแตงถนนพรอมบด

ทับผิวจราจร หมูที่ 1 ถึง 13 

91. โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนลูกรัง ถนนดิน หมูที่ 1 ถึง 13 ตําบล

ลาดตะเคียน 

เสนอโดยทุกหมูบาน) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

92. โครงการกอสรางทอระบายน้ําภายใน

หมูบานอางมหา หมูที่ 6  

 เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

93. โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม หมูที่ 4 

คลองโปรงเข บานนางสุดใจ  ใจเชื่อม 

เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

94. โครงการกอสรางทอ/รางระบายน้าํภายใน

หมูบาน หมูที ่1 - 13 

เสนอโดยทุกหมูบาน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

 

 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

/อบจ.

ปราจีนบุรี 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตามความ

เหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบประปา 

และขยายเขตโทรคมนาคม

ใหครอบคลุม ทั่วถึงทุก

พื้นที่ 

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย คู

คลอง และแหลงน้ํา เพื่อ

การเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ

การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มีน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ

และทั่วถึง 

6. รอยละของประชาชนที่

ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

รอยละ  

100 

100 100 100 100 100 1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ 

สาธารณูป 

การ 

1. รอยละของการ

พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟาระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมใหครอบ 

คลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

รอยละ 

100 

ตอป 

1. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1 – 

13  ตําบลลาดตะเคียน 

2. โครงการติดต้ังไฟฟารายทาง หมูที ่ 

1–13 ตําบลลาดตะเคียน 

(เสนอทุกหมูบาน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

3. โครงการเพิ่มหมอแปลงไฟฟา หมูที่ 2 

บานบุญเกิด , หมูที่ 11 บานชําหมาก 

(เสนอโดยบานทุงขาม,บานเกษตรกรรม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

4. โครงการยายเสาไฟฟาแรงตํ่าเอาไว

แนวถนนบานโคกกระทอน หมูที ่10 

(เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

5. โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 2 กลุม

บานนายเส็ง  โพธิ์ลอย 

(เสนอโดยบานทุงขาม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

6. โครงการกอสรางฝายน้าํลนทอลอด

เหล่ียม หมูที่ 3 บานนายใบ ทองสี 

(เสนอโดยบานหนองนมหนู) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

6. โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 4 บานโปรงเข 

7. โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 4 บาน

หนองกง 

8. โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 4 บาน

หนองตามนั 

(เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด 

อบต. 

รอยละ  

100 

100 100 100 100 100 2. รอยละของครัว 

เรือนที่มีไฟฟาใช 

รอยละ 

100 

ตอป 

13 

หมูบาน 

13 13 13 13 13 3. จํานวนหมูบานที่

ไดรับการติดต้ัง/

ซอมแซมไฟฟา

สาธารณะใหใชงาน

ไดดีทุกแหง 

ปละ  

13 

หมูบาน 

25 

แหง 

5 10 15 20 25 4. จํานวนระบบประปา

ที่ไดรับการขยายเขต 

กอสราง บํารุงรักษา

เพิ่มมากขึ้น 

ปละ  

5 แหง 

25 

แหง 

5 10 15 20 25 5. จํานวนของลํา

คลอง คู หวย หนอง 

บึง ที่ไดรับการขุด

ลอก กาํจัดวัชพืช 

และดินโคลน 

ปละ  

5 แหง 

รอยละ  

100 

80 85 90 95 100 6. รอยละของครัว 

เรือนที่มีน้ําอุปโภค 

บริโภคอยางทั่วถึง

สะอาดและปลอดภัย 

รอยละ  

5 

ตอป 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1 )  พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใ ห มี ค ว า ม

ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย 

2)  พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐานรวมทั้ ง

ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค

แ ล ะ ร ะ บ บ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํ า  ลํ า ห ว ย  คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

2,000 

ครัวเรือน 

400 800 1,200 1,600 2,000 1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ 

สา

ธารณูป 

การ 

7. จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับประโยชนจากการ

พัฒนาแหลงน้ํา 

ปละ 

400

ครัวเรือน 

 

9. โครงการกอสรางฝายน้าํลนคลองโปรง

เข หมูที ่5 

10. โครงการกอสรางฝายบานโปรงเข หมูที่ 5 

เสนอโดยบานโปรงเข) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

11. โครงการกอสรางถังเก็บน้ําบานกลาง 

หมูที่ 13  จํานวน 3 จุด จุดที่ 1 บาน

หนองคลา จุดที่ 2 บานหนองหมี จุดที่ 3 

บานคลองยาง 

เสนอโดยบานลาดไพจิตร) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

12. โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 4 

บานผูใหญนิคม  วงศเสนา 

เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

13. โครงการกอสรางระบบประปาขนาด

ใหญ หมูที่ 10 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

14. โครงการกอสรางระบบประปาขนาด

ใหญ หมูที่ 7 

เสนอโดยบานหนองตลาด) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

15. โครงการกอสรางระบบประปาขนาด

ใหญ หมูที่ 8 บึงโคกมะมวง 

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 

5,000 

ไร 

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 8. จํานวนพื้นที่ทาง

การเกษตรที่ไดรับ

ประโยชนจากการ

พัฒนาแหลงน้ํา 

ปละ  

1,000 

 ไร 

13  

หมูบาน 

13 13 13 13 13 9. จํานวนบอบาดาล/

บอน้ําต้ืนที่ขุดเจาะ 

ปละ 

13 หมู 

บาน 

รอยละ 

100 

20 40 60 80 100 10. รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

ประโยชนจากการ

กอสรางฝายน้าํลน 

ฝายชะลอน้าํ 

รอยละ 

20  

ตอป 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ 

สา

ธารณูป 

การ 

  17. โครงการกอสรางระบบประปาบอ

บาดาลวัดหนองนมหนู หมูที่ 3 

เสนอโดยบานหนองนมหนู) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

18. โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานบอบาดาล หมูที่ 5 จํานวน 2 จุด 

จุดที่ 1 บานโปรงเข จุดที่ 2 บานนาย 

สุชาติ หุนสวน 

เสนอโดยบานโปรงเข) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

19. โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําประปา  

หมูที่ 11 บานศรีเจริญ 

(เสนอโดยบานเกษตรกรรม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

20. โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําประปา 

หมูที่ 2 บานบุญเกิด บานทุงขาม จาํนวน 

3 จุด 

เสนอโดยบานทุงขาม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

21. โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําประปา 

หมูที่ 4 จํานวน 3 แหง จุดที ่1 บานหนอง

ตามัน จุดที่ 2 บานหนองกง จุดที่ 3 บาน

โปรงเข 

(เสนอโดยบานหนองตามัน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

22. โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ําประปา

บานกลาง หมูที่ 7 

(เสนอโดยบานโคกกลาง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ

สา

ธารณูป 

การ 

  23. โครงการติดต้ังถังแซมเปญบานคลอง

รวม หมูที่ 9 ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 

(เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

24. โครงการยายถังประปา หมูที่ 6 บาน

โคกชันพรอมติดต้ังอุปกรณและระบบจาย

น้ําจากจุดเดิมไปที่ขอบสระ 

เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

25. โครงการติดต้ังระบบประปาบานวัง

แกง หมูที ่11 

(เสนอโดยบานเกษตรกรรม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

26. โครงการติดต้ังระบบประปาหมูบาน

บอบาดาลบานโปรงเข หมูที่ 5 

(เสนอโดยบานโปรงเข) 

(จากแผนชุมชน ป 59 

27. โครงการปรับปรุงระบบประปาบาน

คลองมวงหมูที ่11 

28. โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 11 

(เสนอโดยบานเกษตรกรรม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

29. โครงการปรับปรุงระบบทอประปาหมู บาน 

หมูที ่9 จากหลังวัด–บานนางเล้ียง มั่นคง 

30. โครงการปรับปรุงระบบทอประปาหมู บาน 

หมูที่ 9 บานคลองรวม – บานวังตาดา 

(เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชมุชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ

สา

ธารณูป 

การ 

  31. โครงการเปล่ียนทอเมนตประปา

หมูบาน หมูที่ 7 ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 

1,500 เมตร 

(เสนอโดยบานโคกกลาง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

32. โครงการซอมแซมเคร่ืองกรอง

น้ําประปาบานหนองแฟบ หมูที่ 10 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

33. โครงการซอมแซมถังน้ําประปา

หมูบาน หมูที่ 8 

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

34. โครงการขยายเขตประปา หมู1-13 

ตําบลลาดตะเคียน 

35. โครงการจุดบอบาดาล/บอน้ําต้ืน 

พรอมอุปกรณ หมูที ่1-13 

36. โครงการปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล/บอ

น้ําต้ืน พรอมอปุกรณ หมูที ่1-13 

เสนอทุกหมูบาน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

37. โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 2 

บริเวณตนโพธิ์ บานทุงขาม 

เสนอโดยบานทุงขาม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

โครงการรมโพธิ์แกว– าบานนางกาน ตันเที่ยง 

38. โครงการขุดลอกสระน้ําบานหนองปรือ หมูที ่3 

เสนอโดยบานหนองนมหน)ู 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

      1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ

สา

ธารณูป 

การ 

 

 

39. โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ หมูที่ 3 จาก 

40. โครงการขุดสระน้ําที่ดินสาธารณ ประโยชน 

หมูที่ 4 บานหนองตามัน (ขําขา) 

เสนอโดยบานหนองตามนั) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

41. โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 6 บานโคกชัน 

ตั้งแตบานนายอํานวย–สะพานขามบานอางตาม ี

เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

42. โครงการขุดลอกสระน้ําประปา บาน

หนองตลาด (สระประมง) หมูที่ 7  

เสนอโดยบานหนองตลาด) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

43. โครงการขุดลอกบึงโคกมะมวง หมูที่ 8  

44. โครงการขุดลอกสาธารณะ หมูที่ 8 

เสนอโดยบานโคกมะมวง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

45. โครงการขุดลอกสระน้ําประปา หมูที่ 12 

บานโคกกลาง 

46. โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 12 จากบาน

นายเลิศ – หมูที่ 5 

เสนอโดยบานโคกกลาง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

47. โครงการจัดซ้ือถงัเก็บน้าํภัยแลง หมูที ่1-13  

(เสนอทุกหมูบาน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

48. โครงการวางทอสงน้ํา หมูที ่9  

เสนอโดยบานคลองรวม) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทางการ

พัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกบั

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

      1.2 การ

พัฒนา

ระบบสา

ธารณูป 

โภคและ

สา

ธารณูป 

การ 

  49. โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามรอบ

สระประปาบานโปรงเขนอย  หมูที่ 5 

เสนอโดยบานโปรงเข) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

50. โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามรอบสระ

ประปาบานโคกชัน หมูที่ 6 

เสนอโดยบานอางมหา) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

51. โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามรอบสระ

น้ําประปาบานหนองตลาด  

52. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตและลวด

หนามสระประปาบานกลาง หมูที่ 7 

เสนอโดยบานโคกกลาง) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

53. โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามบริเวณ

สระบานคลองและสระบานหนองแฟบ 

หมูที่ 10 

54. โครงการกอสรางร้ัวลวดหนามรอบสระ

น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 53. จํานวน 3 จุด 

จุดที่ 1 สระน้ําบานคลอง จุดที่ 2 สระน้ํา

หนองแฟบ จุดที่ 3 สระน้ําหนองพอง 

เสนอโดยบานโคกกระทอน) 

(จากแผนชุมชน ป 59) 

 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทางการ

พัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

ระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1. รอยละของการพัฒนา

ระบบคมนาคม ถนน ทอ

ระบายน้าํ ใหมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ความเหมาะสม 

2. รอยละของการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค คือ 

ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา และขยายเขต

โทรคมนาคมให

ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที ่

3. รอยละของการพัฒนา

ระบบระบายน้ํา ลําหวย 

คูคลอง และแหลงน้ํา 

เพื่อการเกษตร 

4. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

5. จํานวนประชาชนที่มี

น้ําอุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและทัว่ถึง 

6. รอยละของประชาชน

ที่ไดขออนุญาตกอสราง

อาคารและส่ิงปลูกสราง

ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

รอยละ 50 10 20 30 40 50 1.3 การ

พัฒนา

ระบบ

การวาง

ผังเมือง 

1. รอยละของ

กลุมเปาหมายที่มี

ความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายควบคุม

อาคาร 

รอยละ 10 

ตอป 

1. ฝกอบรมใหความรูกฎหมายควบคุม

อาคาร 

2. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม 

3. จัดทําผังเมืองรวม 

 

กองชาง สํานักงาน

ปลัด อบต. 

รอยละ 50 10 20 30 40 50 2. รอยละของส่ิงปลูก

สรางที่ถูกตองตาม

ระเบียบผังเมือง 

รอยละ 10 

ตอป 

ปละ 

1 ครั้ง 

1 2 3 4 5 3. มีการจัดวาง 

จัดทํา และ

ดําเนินการผังเมือง

รวม 

ปละ  

1 คร้ัง 

ปละ 

1 

โครงการ 

1 2 3 4 5 4. จํานวนโครงการใน

การวางแผนและ

ปรับปรุงผังเมืองรวม

มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ปละ  

1 

โครงการ 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาศักยภาพดาน

การทองเที่ยว สินคา 

บริการ และ

ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

สงเสริมเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

ชุมชน 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

การพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพ

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

1) สงเสริม

สนับสนุนพัฒนา

แหลงทุนเพื่อ

การผลิตดาน

การเกษตร 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ถายทอด

เทคโนโลยีดาน

การเกษตรเพื่อ

เพิ่มผลผลิตและ

ลดตนทุนเพื่อ

การเกษตร 

3) สงเสริม

สนับสนุนการ

พัฒนาอาชีพ 

เพื่อนําไปสู

เศรษฐกิจชุมชน

ยั่งยืน 

1.รอยละของกลุม

เกษตรกรและกลุม

อาชีพมีความ

เขมแข็งขึ้น 

2. จํานวนกิจกรรม

ตามโครงการ

ขับเคล่ือนระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนสู

อาหารเพื่อสุขภาวะ

ของชุมชน 

3. จํานวนแหลง

เรียนรูทางดาน

การเกษตร เพื่อ

สงเสริมการ

ฝกอบรมการ

ประกอบอาชพีและ

ขยายผลตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. รอยละของกลุม

อาชีพ/กลุมสตรี

แมบานใหมีอาชีพ

เสริมเพิ่มรายไดให

ครัวเรือน 

5. รอยละของ

ประชาชนไดดําเนิน

ชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอยละ 50 10 20 30 40 50 2.1 การ

พัฒนา

และ

สงเสริม

อาชีพ

ตามหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนพัฒนาแหลงทุน 

รอยละ 10  

ตอป 

1. โครงการสงเสริมการประกอบ 

อาชีพ/การเรียนรูตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย 

บริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

4. โครงการสงเสริมการทําปุย

อินทรียและปุยน้ําชวีภาพ 

5. โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด

ระดับตําบล 

6. โครงการจัดต้ังกองทุนปุย

ประจําตําบลลาดตะเคียน 

7. โครงการปองกันและควบคุม

โรคระบาดในพืชและสัตว 

8. โครงการศูนยสงเสริมและผลิต

พันธุขาวชุมชน/ผลิตมันสําปะหลัง 

9. โครงการปรับปรุงบํารุงดิน

โดยปุยพืชสด 

10. โครงการกอสรางโรงเรือน

เพาะ ชํากลาไมเพื่อผลิตพืชพันธุดี 

11. โครงการสงเสริมสนับ สนุน

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

12. โครงการปรับปรุงศูนย บริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

13 

หมูบาน 

13 13 13 13 13 2.จํานวนหมูบานที่ไดรับการ

สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจ

ชุมชน 

ปละ  

13 

หมูบาน 

5 

กลุม 

1 2 3 4 5 3.จํานวนกลุมที่ไดรับการ

สนับสนุนการขับเคล่ือนระบบ

เกษตรยังยืนสูอาหารเพื่อสุข

ภาวะของชุมชน 

ปละ  

1 กลุม 

5 

กลุม 

1 2 3 4 5 4. จํานวนกลุมปลูกพืช

พลังงานทดแทน 

ปละ  

1 กลุม 

5 

โครงการ 

1 2 3 4 5 5. จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 

ปละ  

1 โครงการ 

1 

ศูนย 

1 1 1 1 1 6. จํานวนศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

ปละ 

1  

ศูนย 

1 

กลุม 

1 1 1 1 1 7.จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ

การสนับสนุนทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

ปละ 

1 

กลุม 

1 

กลุม 

 

1 1 1 1 1 8. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ปละ 

1 

กลุม 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง 

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาศักยภาพดาน

การทองเที่ยว สินคา 

บริการ และ

ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

สงเสริมเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

ชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพ

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

1) พัฒนาการ

คมนาคมขนสง

ใหมีความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

2) พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานรวมทั้ง

ระบบ

สาธารณูปโภค

และระบบ

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

3) พัฒนาแหลง

น้ํา ลําหวย คู

คลอง ใชในการ

อุปโภค-บริโภค 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม 

 

 

1.รอยละของกลุม

เกษตรกรและกลุม

อาชีพมีความ

เขมแข็งขึ้น 

2. จํานวนกิจกรรม

ตามโครงการ

ขับเคล่ือนระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนสู

อาหารเพื่อสุขภาวะ

ของชุมชน 

3. จํานวนแหลง

เรียนรูทางดาน

การเกษตร เพื่อ

สงเสริมการ

ฝกอบรมการ

ประกอบอาชพีและ

ขยายผลตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. รอยละของกลุม

อาชีพ/กลุมสตรี

แมบานใหมีอาชีพ

เสริมเพิ่มรายไดให

ครัวเรือน 

5. รอยละของ

ประชาชนไดดําเนิน

ชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1 

กลุม 

 

1 1 1 1 1 2.1 การ

พัฒนา

และ

สงเสริม

อาชีพ

ตามหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

9. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับ

การพัฒนาระบบการตลาด 

1 

กลุม 

13. โครงการสงเสริมการใช

ปุย เพื่อลดตนทุนการผลิตมัน

สําปะหลัง 

14. โครงการเชื้อราบิวเวอเรีย

กําจัดศัตรูพืช 

15. โครงการอนุรักษดินและ

น้ําดวยการปลูกพืชคลุมดิน 

16. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมูที่ 

1 – 13 

17. โครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนตําบลลาดตะเคียน 

(ทุนหมุนเวียน) 

18. โครงการสงเสริมอาชีพ

ราษฎรตําบลลาดตะเคียน 

19. โครงการจัดฝกอบรม

ใหกับเกษตรกร 

20. โครงการจัดต้ังศูนยการ

เรียนรูประจําตําบล 

21. โครงการฝกอบรมเพื่อ

สงเสริม สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ 

22. โครงการสงเสริมให

นักเรียนทํางานในชวงปด

ภาคเรียน 

 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

1,000 

ครัวเรือน 

200 400 600 800 1,000 10. จํานวนครัวเรือนที่จัดทํา

บัญชีครัวเรือนและใชชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปละ 

200 

ครัวเรือน 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย 

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาศักยภาพดาน

การทองเที่ยว สินคา 

บริการ และ

ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3 

สงเสริมเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

ชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาและ

สงเสริมอาชีพตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  5 

แหง 

1 2 3 4 5 2.2 การจัด

ใหมีการ

กอสราง 

ปรับปรุง 

ซอมแซม 

สวน 

สาธารณะ 

สนามกีฬา 

ศาลา 

อเนก 

ประสงค 

1. จํานวน

โครงการกอสราง 

ปรับปรุง 

ซอมแซม

สวนสาธารณะ 

ปละ  

1 แหง 

1. โครงการกอสรางศูนยการเรียนรู

ชุมชน 

2. โครงการกอสรางศูนยจําหนาย

สินคาในที่และทางสาธารณะ 

3. โครงการกอรางศาลา

อเนกประสงค หมูที่ 2 

4. โครงการกอสรางศาลาพักรอน

ผูโดยสาร หมูที ่1,12 

5. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลัง

กาย/อุปกรณเด็กเลน หมูที่ 1-13 

6. โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงคพรอมอุปกรณออก

กําลังกาย หมูที ่1-13 

7. โครงการกอสรางสนามกีฬา

ประจําตําบล 

8. โครงกอสราง/ปรับปรุงศูนย อป

พร. 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

5 

แหง 

1 2 3 4 5 2. จํานวน

โครงการกอสราง 

ปรับปรุง 

ซอมแซมสนาม

กีฬา ลานกีฬา 

สนามเด็กเลน 

ฯลฯ 

ปละ  

1 แหง 

5 

แหง 

1 2 3 4 5 3. จํานวน

โครงการกอสราง 

ปรับปรุง 

ซอมแซมศาลา

อเนกประสงค 

ปละ  

1 แหง 

1 ศูนย 1 1 1 1 1 4. จํานวน

โครงการกอสราง 

ปรับปรุง 

ซอมแซมตลาด

ชุมชน รานคา

ชุมชน ศูนยการ

เรียนรูชุมชน 

1 ศูนย 

1 ศูนย 1 1 1 1 1 5. จํานวนศูนย

การเรียนรูชุมชน 

1 ศูนย 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม 

สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

การกีฬา

และ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนใหมี

สุขภาพดี ไดรับ

การศึกษา มีอาชพี

มั่นคง และมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สาธารณสุข ปองกัน

โรค และมีการเฝา

ระวัง รักษา

มาตรฐาน มีอาหาร

ปลอดภัย 

3) สงเสริมให

ประชาชนเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาตลอด

ชีพโดยทั่วถึง 

4) สงเสริมและ

อนุรักษศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5) สงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา 

และนันทนาการ 

 

1. จํานวนเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

ที่ไดรับการชวยเหลือ 

ดานการสงเคราะหและ

สงเสริมใหเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาสทางสังคม

ดํารงชีวิตไดยางปกติสุข 

2. รอยละของเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่

ไดรับการศึกษาตาม

มาตรฐาน 

3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

หนวยงานทางการศึกษา

ที่ไดรับการสนับสนุน

ดําเนินการประชาชนมี

โอกาสเรียนรูตลอดชวีิต 

4. รอยละของประชาชน

ที่มีสวนรวมในการ

สงเสริมอนุรักษสืบสาน

ประเพณีทองถิ่น 

5. จํานวนผูที่ไดรับ

ประโยชนจากการ

สงเสริมการจัดบริการ

สาธารณะและ

สาธารณสุข 

รอยละ 

50 

10 20 30 40 50 3.1 การ

พัฒนา

คุณภาพ

ชีวิต 

1. รอยละของการ

จัดสวัสดิการและสง

เคราะหใหกับ

ประชาชน 

รอยละ 10 

ตอป 

1. โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 

2. โครงการฝกอาชีพสําหรับผูพิการ

ผูดอยโอกาส ผูยากจนและผูสูงอาย ุ

3. โครงการชวยเหลือผูยากไรตําบลลาด

ตะเคียน 

4. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติด

เชื้อเอดส 

5. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 

6. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย ุ  

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ

ของตําบลลาดตะเคียน 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตตําบล

ลาดตะเคียน 

9. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลลาดตะเคียน 

10. โครงการครอบครัวคุณธรรมนํา

สังคมไทยเขมแข็ง (พาลูกจูงหลานเขา

วัด) 

11. โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ

ผูนําชุมชน ตําบลลาดตะเคียน 

13. อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนตําบลลาดตะเคียน 

14. โครงการครอบครัวสัมพันธ 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

ผูปวยเอดส 

2 คน 

คนพิการ 

240 คน 

ผูสูงอายุ 

1,084 คน 

1,326 

 

1,326 

 

1,326 

 

1,326 

 

1,326 

 

2.จํานวนผูสูงอาย ุ

ผูพิการและผูปวย

เอดสไดรับการสง

เคราะหเบี้ยยังชีพ 

ปละ 

1,326 

คน 

5 

โครงการ 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

3.จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ปองกัน

ปราบปราม

อาชญากรรมและ  

ยาเสพติดทุก

ประเภท 

ปละ 

1

โครงการ 

10 

โครงการ 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

4. จํานวนโครงการ 

/ กิจกรรมดานการ

ปองกันและ ลด

อุบัติเหตุจราจรชวง

เทศกาล 

ปละ 

2 

โครงการ 

รอยละ 

50 

10 20 30 40 50 5. รอยละของ

ครัวเรือนที่ไดรับ

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

รอยละ 

10 

 ตอป 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 6. รอยละของ

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือจากการ

ประสบสาธารณภัย 

รอยละ 

100 

ตอป 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาส

ตร อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

เพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิตและการ

จําหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน

สอดคลองกับ

ศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม 

สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

การกีฬา

และ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนใหมี

สุขภาพดี ไดรับ

การศึกษา มีอาชพี

มั่นคง และมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สาธารณสุข ปองกัน

โรค และมีการเฝา

ระวัง รักษา

มาตรฐาน มีอาหาร

ปลอดภัย 

3) สงเสริมให

ประชาชนเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาตลอด

ชีพโดยทั่วถึง 

4) สงเสริมและ

อนุรักษศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5) สงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา 

และนันทนาการ 

 

 

6. รอยละของประชาชน

ที่มีสุขภาวะดี 

7. รอยละของประชาชน

ที่ไมติดเชื้อจากโรค

ระบาด 

8. จํานวนหมูบานปลอด

ยาเสพติด 

9. จํานวนพื้นที่เขารวม

กิจกรรม/โครงการ 

อบรมความรูปองกันยา

เสพติด 

10. จํานวนเด็กและ

เยาวชนมีการออกกําลัง

กายดวยการเลนกีฬา 

11. จํานวนประชาชน 

สืบทอด ฟนฟ ูอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี แหลงเรียนรู 

ภูมิปญญาทองถิ่นและ

ปราชญชาวบานใน

ชุมชนทองถิ่นใหคงอยู

สืบไป 

12. รอยละของ

ประชาชนที่มีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 3.1 การ

พัฒนา

คุณภาพ

ชีวิต 

7. รอยละของ

หมูบานเส่ียงภยั

ไดรับการสงเสริม

การปองกันและ

แกไขปญหา 

สาธารณภยั 

รอยละ 

100  

ตอป 

15. โครงการสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชน 

16. งบบรรเทาสาธารณภัยหรือภยั

ธรรมชาติ 

17. โครงการสรางเครือขายเด็กและ

เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนตําบลลาด

ตะเคียน 

18. โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

19. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ป พ.ศ.2560 อําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

20. โครงการติดต้ังกลองวงจรปดใน

อาคารสํานักงานและชุมชน หมูที ่1 – 

13 

21. โครงการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม 

22. โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน

จุดตรวจรอง และจุดสกัดชุมชน/หมูบาน

ในชวงเทศกาลวันสําคัญในตําบลลาด

ตะเคียน 

23. โครงการฝกทบทวนหลักสูตร

สําหรับการบรรเทาสาธารณภยัเชน  

อปพร. ทีมกูชีพกูภยั 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

รอยละ  

100 

100 100 100 100 100 8. รอยละของ

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือนตอ

ประชากรทั้งหมด 

รอยละ 

100  

ตอป 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และการจาํหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม 

สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

การกีฬาและ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนใหมี

สุขภาพดี ไดรับ

การศึกษา มีอาชพี

มั่นคง และมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สาธารณสุข ปองกัน

โรค และมีการเฝา

ระวัง รักษา

มาตรฐาน มีอาหาร

ปลอดภัย 

3) สงเสริมให

ประชาชนเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาตลอด

ชีพโดยทั่วถึง 

4) สงเสริมและ

อนุรักษศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5) สงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา 

และนันทนาการ 

 

13. จํานวนคร้ังของ

การจัดกิจกรรม/

โครงการดานปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

14. รอยละของ

ความพึงพอใจของผู

ที่ไดรับการ

ชวยเหลือดานการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั 

15. รอยละความพึง

พอใจของผูที่ไดรับ

การชวยเหลือดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

16. จํานวนกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

 

10 

โครงการ 

2 4 6 8 10 3.2 การ

พัฒนาระบบ

การศึกษา 
 

1. จํานวนคร้ังในการ

จัดทํากิจกรรม/

โครงการเพื่อการ

พัฒนาทางดาน

รางกาย อารมณ 

สังคมดีขึ้น 

ปละ  

2 

โครงการ 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. โครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนในตําบลลาดตะเคียน 

3. โครงการอาหารกลางวันของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาด

ตะเคียน 

4. อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนในตําบลลาด

ตะเคียน 

5. โครงการจางเหมารถรับ-สง

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ลาดตะเคียน 

6. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ/

ครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7. โครงการกอสรางที่อานหนังสือ

พรอมหนังสือประจําหมูบาน 

8. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและ

โรงเรียนในตําบลลาดตะเคียน 

9. โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10. โครงการอบรมและทัศน

ศึกษาแกนนาํเด็กและเยาวชนใน

ตําบลลาดตะเคียน 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

5 แหง 5 5 5 5 5 2. จํานวนสถาน 

ศึกษาที่ใหความรูกับ

ประชาชนทั้งในและ

นอกระบบ 

ปละ 

5 

แหง 

 

50 

โครงการ 

10 20 30 40 50 3. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมสงเสริม

พัฒนาศูนยฯ ทั้ง 6 

ดาน 

ปละ  

10 

โครงการ 

รอยละ  

50 

10 20 30 40 50 4. รอยละของการ

สงเสริมและ

สนับสนุนให

ประชาชนไดรับ

โอกาสทางการศึกษา

และแหลงเรียนรู 

 

รอยละ 10 

ตอป 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และการจาํหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม 

สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

การกีฬาและ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนใหมี

สุขภาพดี ไดรับ

การศึกษา มีอาชพี

มั่นคง และมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สาธารณสุข ปองกัน

โรค และมีการเฝา

ระวัง รักษา

มาตรฐาน มีอาหาร

ปลอดภัย 

3) สงเสริมให

ประชาชนเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาตลอด

ชีพโดยทั่วถึง 

4) สงเสริมและ

อนุรักษศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5) สงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา 

และนันทนาการ 

 

       3.2 การ

พัฒนาระบบ

การศึกษา 
 

  11. โครงการสนับสนุนการพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สูมาตรฐานขั้น

พัฒนา 

12. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ในโรงเรียนและชุมชนดานศิลปะ

การ แสดงดนตรี–นาฏศิลปไทย 

13. โครงการคายทักษะชวีิตและ

ตอตานยาเสพติด 

14. โครงการสงเสรมินิสัยรกัการ

อานและยกระดบัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

15. โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER  ONE) 

16. โครงการคายการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

17. โครงการอนุรักษนาฏศิลปรํา

ไทย 

18. โครงการจัดซ้ือดนตรีไทย 

(อังกะลุงราว) 

19. โครงการอนุรักษนาฏศิลปรํา

ไทย 

20. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีต

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และการจาํหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม 

สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

การกีฬา

และ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพชวีิต

ประชาชนใหมีสุขภาพดี 

ไดรับการศึกษา มี

อาชีพมั่นคง และมี

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน 

2) สงเสริมและ

สนับสนุนการ

สาธารณสุข ปองกันโรค 

และมีการเฝาระวัง 

รักษามาตรฐาน มี

อาหารปลอดภัย 

3) สงเสริมใหประชาชน

เขาถึงการศึกษาขั้น

พื้นฐานและการศึกษา

ตลอดชีพโดยทั่วถึง 

4) สงเสริมและอนุรักษ

ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

5) สงเสริมและ

สนับสนุนการกีฬา และ

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 รอยละ 10 2 4 6 8 10 3.3 การ

สงเสริม

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี 

กีฬาและ

นันทนาการ 

1. รอยละของ

ประชาชนที่เขา

รวมกิจกรรม

ประเพณีทองถิ่น 

รอยละ 

2 

ตอป 

1 .  โ ครงการอนุ รั กษประ เพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น หมูที่ 4 

2. โครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 

3. โครงการขับเคล่ือนตามโครงการ

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลลาด

ตะเคียน 

4. โครงการบวชสามเณรและเนกขัมมะบารี

ภาคฤดูรอน 

5. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 

6. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

7. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

8. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 

เชน วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ 

9. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม 

10 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆ

ปูรมีศรีปราจีน คร้ังที่ 31 ประจําป 2560 

11. อุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี 

12. อุดหนุนชมรม To be number one 

13. โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา

อําเภอกบินทรบุรี 

14. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬาประจํา

ศูนยกีฬาตําบลลาดตะเคียน 

15. โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

16. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ตําบลลาดตะเคียน 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

50 

โครงการ 

10 20 30 40 50 2. จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนิน 

งานสงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

ไทย 

ปละ  

10 

โครงการ 

 

 

20 

โครงการ 

4 8 12 16 20 3. จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมสงเสริม

อนุรักษพระพุทธ 

ศาสนา 

ปละ  

4 

โครงการ 

1 ศูนย 1 1 1 1 1 4. จํานวนแหลง

เรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น 

1  

ศูนย 

10 ครั้ง 2 4 6 8 10 5. จํานวนคร้ังที่

จัดการแขงขัน

กีฬา 

ปละ  

2  

คร้ัง 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 
60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมและใน

พื้นที่ใหเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และการจาํหนายสินคา

เกษตรที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐานสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทาง

สังคม และชุมชน

ใหเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

การพัฒนา

สังคม สุขภาพ

อนามัย 

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณี การ

กีฬาและ

นันทนาการ 

1) พัฒนาคุณภาพชวีิต

ประชาชนใหมีสุขภาพดี 

ไดรับการศึกษา มีอาชีพ

มั่นคง และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

2) สงเสริมและสนับสนุน

การสาธารณสุข ปองกันโรค 

และมีการเฝาระวัง รักษา

มาตรฐานมีอาหารปลอดภยั 

3) สงเสริมใหประชาชน

เขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาตลอดชีพโดย

ทั่วถึง 

4) สงเสริมและอนุรักษ

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

5) สงเสริมและสนับสนุน

การกีฬา และนันทนาการ 

 รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 3.4 การ

พัฒนา

สุขภาพ 

พลานามัย 

1. รอยละของการ

สงเสริมสุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชนและการ

ปองกันรักษา

ควบคุมโรคระบาด 

รอย  

100 

ตอป 

1. โครงการคุมกําเนิดและฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

2. โครงการชาวลาดตะเคียนรวมใจ

ปองกันไขเลือดออก 

3. โครงการแพทยทาง เลือกโดยวิถีพุทธ 

4. โครงการภาคีรวมใจปองกนัภยัเอดส 

5. โครงการพัฒนาทีมควบคุมและ

สอบสวนโรคระดับตําบล (SRRT) 

6. โครงการเครือขายสตรีลาด

ตะเคียนตานภัยมะเร็งราย 

7. โครงการพัฒนาการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) 

8. โครงการเพื่อนชวยเพือ่น 

9. โครงการเสริมสรางอนามัยเจริญ

พันธุในตําบลลาดตะเคียน 

10. โครงการคายปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลด

โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

และภาวะอวน 

11.อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน 

12. โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

ของ อบต.ลาดตะเคียน 

13. อุดหนุนชมรมสรางสุขภาพ 

14. โครงการ อบต. รวมกับศูนย

แพทยชุมชนตําบลลาดตะเคียนสัญจร

เยี่ยมดูแลผูสูงอายุภายในตําบล 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

13 ศูนย 13 13 13 13 13 2. จํานวนศูนย

สาธารณสุขมูลฐานที่

ไดรับการสนับสนุน 

ปละ 

13 ศูนย 

 

 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 3. รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

บริการดานสุขภาพ

อนามัย 

รอยละ 

100 

ตอป 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 4. รอยละของการ

ณรงคใหประชาชน

ไดรับความคุมครอง

ดานสุขภาพ 

รอยละ 

100 

ตอป 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 5. จํานวนผูติดเชื้อที่

ไดรับการชวยเหลือ 

รอยละ 

100 

ตอป 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 
60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่  5 

อนุรักษ ฟนฟูและ

บริหารจัดการใช

ประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและ

สนับสนุน

กิจกรรมดาน

คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

1. สงเสริมการมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ 

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดลอมและ

รักษาความ

สะอาดและความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

2. สงเสริมการ

กําจัดและการ

บริหารจัดการขยะ 

 

 

 

 

1. จํานวนตนไมที่

ปลูกในที่สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการดูและ

บํารุงรักษา (ขุด

ลอก/กําจัดวัชพืช) 

3. จํานวนเด็กและ

เยาวชนเปนนัก

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

5. จํานวนขยะมูล

ฝอยที่ลดนอยลง 

6. จํานวนสถานที่

พักผอนหยอนใจใน

ตําบลเพิ่ม 

รอยละ 50 10 20 30 40 50 4.1 การ

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

1. รอยละของ

ประชาชนมีสวนรวม

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

รอยละ 

10 ตอป 

1. โครงการจัดอบรมสราง

จิตสํานึก อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชน

และประชาชนในตําบลลาด

ตะเคียน 

2. โครงการตามแนว

พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย 

3. โครงการปลูกปาชุมชนปลูก

ตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

4. โครงการดูแล บํารุง ตนไม 

รักษาปาชุมชน 

5. โครงการจัดทําปายรณรงคการ

รักษาความสะอาดประจําตําบล

ลาดตะเคียน 

6. โครงการรักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน 

7. โครงการพัฒนาภูมิทัศนบริเวณ

บึงโคกมะมวง  

หมูที่  8 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

10 ไร 2 4 6 8 10 2. จํานวนพื้นที่ที่

ปลูกปาและ

บํารุงรักษาปา 

ปละ 2 ไร 

100 

คน 

20 40 60 80 100 3. จํานวนผูเขารวม

เปนนักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

ปละ 20 

คน 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 
60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่  5 

อนุรักษ ฟนฟูและ

บริหารจัดการใช

ประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สงเสริมและ

สนับสนุน

กิจกรรมดาน

คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

1) สงเสริมการมี

สวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ

รักษาความ

สะอาด และความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

2 )  ส ง เส ริมการ

กํ า จั ด แ ล ะ ก า ร

บริหารจัดการขยะ 

 

 

 

1. จํานวนตนไมที่

ปลูกในที่สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนแหลงน้ําที่

ไดรับการดูและ

บํารุงรักษา (ขุด

ลอก/กําจัดวัชพืช) 

3. จํานวนเด็กและ

เยาวชนเปนนัก

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมใน

ชุมชน 

4. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

5. จํานวนขยะมูล

ฝอยที่ลดนอยลง 

6. จํานวนสถานที่

พักผอนหยอนใจใน

ตําบลเพิ่ม 

3,000 

ครัวเรือน 

600 1,200 1,800 2,400 3,000 4.2 การ

บริหาร

จัดการขยะ

มูลฝอย 

1.จํานวนครัวเรือนที่

ไดรับการกําจัดขยะ

มูลฝอยอยางถูก

สุขลักษณะ 

ปละ 

600 

ครัวเรือน 

1. โครงการสงเสริมความสะอาด

ในตําบล (ธนาคารขยะ) 

2. โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะ 

3. โครงการหมูบานสะอาดเพื่อ

สุขภาพดีภายใตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตง

กายพนักงานประจํารถขยะ 

 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 2. รอยละของ

ผูเขารวมในการ

บริหารจัดการขยะ 

รอยละ 

100  

ตอป 

13 

หมูบาน 

3 6 9 12 13 3. จํานวนหมูบาน

ปลอดขยะ 

ปละ  

3 หมูบาน 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทางการ

พัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่  4 

ยกระดับการ

จัดบริการสังคมใหมี

คุณภาพและ

มาตรฐานสอดคลอง

กับทุกสถานการณ 

เพื่อความสงบ

เรียบรอย และความ

มั่นคงของจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรที่ 

4  พัฒนาคน

ใหเปน

พลเมืองที่ดี

ของสังคม 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5 

การพัฒนา

องคการและ

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

1. เพื่อใหประชาชน

มีความจงรักภกัดี 

เทิดทูนสถาบันพระ

มหา กษัตริย ปฏิบัติ

ตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย และมี

ความปรองดอง

สมานฉันท 

2. เพื่อพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการที่ดี

มีประสิทธภิาพตาม

หลักการบริหารจดัการ

บานเมืองที่ดี 

3. เพื่อพัฒนาและ

สงเสริมความรูความ

เขาในดานการเมือง 

การบริหาร และการ

ปกครองใหกับ

ประชาชน 

4. เพื่อสนับสนุนการ

มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น

ระหวางภาครัฐกับ

ประชาชนในรูปแบบ

ตางๆ 

 

1. จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการเกี่ยวกับการ

สงเสริมสนับสนุนการ

ปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และการ

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

2. ผลการประเมิน

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานผานเกณฑ

มาตรฐานจาก

หนวยงานภายนอก 

3. จํานวนการใหบริการ

การบริหารจัดการ

องคการที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตามหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดีที่

เพิ่มขึ้น 

4. รอยละของ

ประชาชนที่เขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น 

5. รอยละของ

ประชาชนที่เขารวม

โครงการตอตานทุจริต

คอรัปชั่น 

รอยละ 

100 

100 100 100 100 100 5.1 การ

พัฒนา

องคการ

และการ

บริหาร

จัดการ

บานเมอืง 

ท่ีดี 

1. รอยละของการเฉลิม

ฉลองในวันสําคัญของ

สถาบันชาติสถาบัน

พระมหากษัตริยและรัฐ

พิธีตางๆ 

รอยละ 

100 

ตอป 

1. โครงการสงเสริมความรูความ

เขาใจในระบอบประชาธิปไตย 

2. โครงการจัดการเลือกต้ังซอม

ผูบริหารและ ส.อบต 

3. โครงการบูรณาการแผน

ชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสาม

ป 

4. โครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่และจัดทาํแผนที่ภาษี

และลงทะเบียนทรัพยสิน 

5. โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษาของศาล 

6. โครงการกอสรางบานพกั

ขาราชการและพนกังาน 

7. โครงการกอสรางอาคารจอด

รถ อบต.ลาดตะเคียน 

8. โครงการปรับปรุง ซอมแซม

หอประชุม/อาคารองคการ

บริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

9. โครงการกอสราง/ปรับปรุง/

ซอมแซมหองน้ํา/หองน้ําคน

พิการ 

10. โครงการกอสราง/ปรับปรุง/

ซอมแซมหอกระจายขาว เสียง

ตามสาย หมูที่ 1 – 13 

11. โครงการกอสราง/ซอมแซม

บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 

84 พรรษา 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

31 งาน 31 31 31 31 31 2. จํานวนการให บริการ 

การบริหารจัดการองคกร

ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตามหลัก การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีที่

เพิ่มขึ้น 

31 งาน 

ตอป 

รอยละ 70 70 70 70 70 70 3. รอยละของประชาชน

ที่มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระ

มหา กษัตริยเปนประมุข 

รอยละ  

70 

ตอป 

รอยละ 

100  

100 100 100 100 100 4. รอยละของเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช เทคโนโลยีที่

ทันสมัย ที่สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการและการ

ใหบริการประชาชนที่

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 

100  

ตอป 

50 คน 10 20 30 40 50 5. จํานวนบุคลากรของ

หนวยงานที่ไดรับการ

อบรมเพิ่มพูนความรูใน

การปฏิบัติงาน 

ปละ  

10 คน 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 
60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่  4 

ยกระดับการ

จัดบริการสังคมให

มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

สอดคลองกับทุก

สถานการณ เพื่อ

ความสงบเรียบรอย 

และความมั่นคง

ของจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรที่ 

4  พัฒนาคน

ใหเปน

พลเมืองที่ดี

ของสังคม 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5 

การพัฒนา

องคการและ

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ดี 

5. เพื่อเสริมสรางการมี

สวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่น 

6. เพื่อสรางจิตสํานึก

ตอการทุจริตคอรัปชั่น 

และสรางกระบวนการ

ตรวจสอบใหมีความ

เขมแข็ง 

7. เพื่อใหประชาชน

ไดรับบริการจาก

องคการบริหารสวน

ตําบลลาดตะเคียน

อยางมีประสิทธภิาพ 

6. รอยละของการ

พัฒนาบุคลากร 

จัดหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช และ

สถานที่ปฏิบัติงานได

เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

2,500 คน 500 1,000 1,500 2,000 2,500 5.1 การ

พัฒนา

องคการและ

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองท่ีด ี

6. จํานวนประชาชน

ที่สงเสริม สนับสนุน

การพัฒนาประชาธิป 

ไตยภาคพลเมือง 

การพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน  และ

ประชาชนทั่วไป 

ปละ  

500  

คน 

12. โครงการกอสรางปายที่ทาํ

การองคการบริหารสวนตําบลลาด

ตะเคียน 

13. โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ของสมาชิก อบต./

ผูบริหาร/พนักงาน/ลูกจาง 

14. โครงการจัดฝกอบรม/จัดทํา

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพสําหรับผูนํา

ทองที่, อสม.และหนวยงานอื่น 

15. โครงการประชุมสภาสัญจร/

อบต.สัญจร 

16. โครงการฝกอบรม/สัมมนา

ของคณะผูบริหาร/ส.อบต./

พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง 

ประจํา/พนกังานจาง 

17. อุดหนุนหนวยงานของรัฐ/

รัฐวิสาหกจิ/เอกชนและหนอยงานอื่น  ๆ

18. คาจางเหมาบริการ อบต. 

19. โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ของกลุมอาชีพตางๆประ

ตําบล 

20. โครงการทุนการศึกษาสําหรับ

บุคลากรของ อบต. 

21. โครงการสํารวจและจัดเก็บ 

จปฐ.และขอมูลพื้นฐานภายในตําบล 

22. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑสําหรับ

การปฏิบัติงาน  

 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 

รอยละ 80 60 65 70 75 80 7. รอยละของการ

สงเสริมประชาธิป 

ไตยและการมีสวน

รวม 

รอยละ  

5  

ตอป 

รอยละ 80 60 65 70 75 80 8. รอยละของผูไปใช

สิทธิ์เลือกต้ัง 

รอยละ  

5  

ตอป 

500 คน 100 200 300 400 500 9. จํานวนประชาชน

ที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิป 

ไตย 

ปละ  

100  

คน 

รอยละ  

80 

60 65 70 75 80 10. รอยละของ

ประชาชนที่เขารวม

เวทีประชุม

ประชาคม 

รอยละ  

5  

ตอป 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท 
พันธกิจ 

ตัวชี้วดั

เปาประสงค  

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วดัแนวทาง

การพัฒนา  

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน 60-64 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตรที่  4 

ยกระดับการ

จัดบริการสังคมใหมี

คุณภาพและ

มาตรฐานสอดคลอง

กับทุกสถานการณ 

เพื่อความสงบ

เรียบรอย และความ

มั่นคงของจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  

พัฒนาคนใหเปน

พลเมืองที่ดีของ

สังคม 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนา

องคการและการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

        5.1 การ

พัฒนา

องคการและ

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองท่ีด ี

  23. โครงการติดต้ังโทรศัพทระบบ

ภายในอบต.และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24. ซอมแซมส่ิงปลูกสรางทรัพยที่

เปนทรัพยสินของ อบต. 

25. คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ซอมแซมครุภัณฑตางๆทุก

ประเภท 

26. คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและส่ิงกอสราง 

27. คาใชจายในการจัดการจราจร 

(คาปรับจราจร) 

28. อุดหนุน อบต.หาดนางแกว 

ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ

หรือการจางขององคการบริหาร

สวนตําบลระดับอาํเภอ ประจาํป

งบประมาณ 2560 

 

สํานักงาน

ปลัด อบต. 

กองคลัง/

กองชาง 
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สวนท่ี 4  

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง องคการ

บริหารสวน

ตําบล 

ลาดตะเคียน 

2 การพัฒนาอาชีพตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 

สรางความเขมแข็งชุมชน 

กองชาง 

สํานักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด 

3 การพัฒนาสังคม 

สุขภาพอนามัย 

การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี 

การกีฬาและ

นันทนาการ 

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม 

 

การศึกษา 

สาธารณสุข 

สรางความเขมแข็งชุมชน 

ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

สํานักปลัด 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง กองคลัง 

4 การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด 

5 การพัฒนาองคการ

และการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด/ 

กองคลัง 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 8  แผนงาน 4 สํานัก/กอง  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

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

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

61 

 

106,681,854 

 

47 

 

78,412,250 

 

20 

 

92,398,057 

 

18 

 

36,925,607 

 

146 

 

314,417,768 

รวม 61 106,681,854 47 78,412,250 20 92,398,057 18 36,925,607 146 314,417,768 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

    2.2 แผนสรางความเขมแข็งชุมชน 

    2.3 แผนงานการเกษตร 

 

 

5 

4 

9 

 

 

4,691,840 

300,000 

320,000 

 

 

2 

3 

8 

 

 

300,000 

380,000 

230,000 

 

 

3 

2 

12 

 

 

300,000 

230,000 

470,000 

 

 

2 

5 

4 

 

 

200,000 

450,000 

150,000 

 

 

12 

14 

33 

 

 

5,491,840 

1,360,000 

1,170,000 

รวม 18 5,311,840 13 910,000 17 1,000,000 11 800,000 59 8,021,840 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 

    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    3.2 แผนงานการศึกษา 

    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

    3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 

 

 

6 

8 

4 

9 

 

 

540,000 

2,159,397 

480,000 

600,000 

 

 

5 

8 

4 

6 

 

 

440,000 

2,159,397 

480,000 

480,000 

 

 

6 

8 

4 

8 

 

 

540,000 

2,159,397 

480,000 

550,000 

 

 

4 

8 

4 

6 

 

 

240,000 

2,159,397 

480,000 

500,000 

 

 

21 

32 

16 

29 

 

 

1,760,000 

8,637,588 

1,920,000 

2,130,000 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

    3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

    3.6  แผนงานงบกลาง 

9 

3 

450,000 

12,795,600 

9 

3 

450,000 

12,795,600 

9 

3 

450,000 

12,795,600 

9 

3 

450,000 

12,795,600 

36 

12 

1,800,000 

51,182,400 

รวม 39 17,024,997 35 16,804,997 38 16,974,997 34 16,624,997 146 67,429,988 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

    4.2 แผนงานการเกษตร 

 

 

2 

4 

 

 

230,000 

265,000 

 

 

4 

4 

 

 

630,000 

265,000 

 

 

2 

4 

 

 

230,000 

265,000 

 

 

2 

4 

 

 

230,000 

265,000 

 

 

10 

16 

 

 

1,320,000 

1,060,000 

รวม 6 495,000 8 895,000 6 495,000 6 495,000 26 2,380,000 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการและการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

    5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

    5.3 แผนงานงบกลาง 

 

 

23 

14 

5 

 

 

3,043,000 

2,790,000 

1,286,495 

 

 

23 

14 

5 

 

 

3,043,000 

2,790,000 

1,286,495 

 

 

23 

14 

5 

 

 

3,043,000 

2,790,000 

1,286,495 

 

 

23 

14 

5 

 

 

3,043,000 

2,790,000 

1,286,495 

 

 

92 

56 

20 

 

 

12,172,000 

11,160,000 

5,145,980 

รวม 42 7,119,495 42 7,119,495 42 7,119,495 42 7,119,495 168 28,477,980 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 166 136,633,186 145 104,141,742 123 117,987,549 111 61,965,099 545 420,727,576 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับองคกรปกครองปกครองสวนดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยู ส่ิงแวดลอมและโลจิสติกส 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง  

    1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม)  
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

หมูท่ี 4 จากบานโปรงเข ถึงประปา

เทศบาลสระบัว  

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง  

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร 

4,000,000 
(ป 58 : 2,500,000) 

(ป 60 : 1,000,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

หมูท่ี 6 สายบานโคกชันเชื่อมตอ 

หมูท่ี 1 ตําบลกรอกสมบูรณ  

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง  

กวาง 6 เมตร 

ยาว 750 เมตร 

2,250,000 
(ป 60 : 1,500,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

หมูท่ี 9 จากบานโคกแหลมทองใต 

ถึงเทศบาลสระบัว  

 

 

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง  

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

  7,500,000 
(ป 58 : 8,250,000) 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

หมูท่ี 11 จากบานทุงขามลาง

เชื่อมตอหมูท่ี 5 ตําบลกรอกสมบูรณ  

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง  

กวาง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

7,500,000 
(ป 60 : 6,000,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  

หมูท่ี 13 จากบานนายดําเนินถึง

บานนางสียา วงษเพชร  

เพ่ือกอสราง

ถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง  

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร 

 3,400,000 
(ป 60 : 3,400,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 จากบานหมวดชัย ถึง

บอปลา  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

  1,200,000 
(ป 60 : 1,250,000) 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 ขางโรงเรียนไทยรัฐ 

ถึงบานนางเจียร คงเงิน  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

480,000 
(ป 58 : 400,000) 
(ป 59 : 400,000) 

(ป 60 : 5,000,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 ขางหอพักลีโอ ถึงบาน

นางพิสมัย  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

 720,000 
(ป 60 : 6,000,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 จากปมน้ํามันถึงบาน

นางละเอียด ถึงหลังโรงเรียนไทยรัฐ  

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

720,000 
(ป 60 : 6,000,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 จากบานบุญเกิด ถึง

แยกบานนายดวง  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร 

4,200,000 
(ป 58 : 840,000)  

(ป 59 : 2,500,000)  

(ป 60 : 3,500,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 จากคอนกรีตเดิม ถึง

บานนายจํารัส ขันตรี  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

   960,000 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 จากบานนายจงกล ถึง

บานคลองรวม หมูท่ี 9  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

  7,500,000 
(ป 60 : 4,000,000)  

 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 จากบานนายจงกล

แสนถม ผานบานนางละมัย  

หาดเจียง ถึงถนนลาดยางสระบัว   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

 

 
  4,500,000 

(ป 60 : 2,600,000) 
จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 จากแยกบานนาง

สังวาลย ยอยดาถึงกลุมบานนายจาด  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

 

 
480,000 

(ป 60 : 4,000,000) 
  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี 3 จากถนน 304 – 

ประปาบานหนองกระเบา  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร  

 600,000  

 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 จากถนนหมายเลข 

304 ถึงบานนายทองใบ  แกวศรี   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร  

 720,000 
(ป 58 : 500,000)  

(ป 60 : 300,000)  

 

 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 กลุมบานายพนม 

ศรีษะโม  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ระยะทาง 200 เมตร 

  480,000  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 จากบานนางไป ไชย

เคน ถึงนายสมพร ไชยเคน  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

1,200,000 
(ป 58 : 600,000)  

(ป 60 : 1,400,000)  

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 3 จากบานนางสาวกาจญนา วงศ

ชัยแยม ถึงบานนางทองคํา วงศชยัแยม   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 100  เมตร 

240,000 
 (ป 60 : 180,000)  

 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 จากบานนางสาว

นิตยา อุษา ถึงบานผูชวยบุญเลิศ  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 600  เมตร 

  

 
1,800,000 
(ป 60 : 2,000,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 จากแยกถนนคอนกรีต 

ถึงบานนายทองอยู  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา จาํนวน 1 จุด 

 720,000 
(ป 60 : 600,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 บานโปรงเข ถึง

เทศบาลสระบัว  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

800 เมตรพรอมทอ

ระบายน้ําจดุบานนายเลิศ 

ไพรแดง 

  2,400,000  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 บานหนองกงจากบาน

นายสมถวิล บุญพิมพถึงบานนางสาว

ทองอินทร บุญพิมพ  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

100 เมตร 

)   240,000 
(ป 60 : 200,000 

จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 จากบานนายสังวาล  

จุมพร ถึงบานนายจํานง  เจนรบ   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

   720,000 
(ป 58 : 300,000) 
(ป 60 : 600,000) 

จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 4 จากกลุมบานนายหริ่ง 

ม่ันคง ถึงบานนางประเทือง อินทรทับ  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

   480,000 
(ป 60 : 400,000) 

จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 5 บานโปรงชางแทง จาก

บานนายไร วงษศา ถึงเทศบาลสระบัว  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร 

4,500,000 
(ป 60 : 600,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 5 จากบานนางนพวรรณ 

ถึงเขตเทศบาลสระบัว   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 100  เมตร 

 300,000 
(ป58 : 500,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 5 จากบานนางปา ถึง

ถนนสายบานหนองตามัน หมูท่ี 4  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 300  เมตร 

 900,000 
(ป 58 : 700,000) 
(ป 60 : 300,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 จากบานนางลัดดา ถึง

บานนายแมนชัย  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

 1,200,000 
(ป 59 : 1,000,000) 
(ป 60 : 1,000,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 จากบานนายกอย  

ไผแดง ถึง บานโปรงเข หมูท่ี 5 

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

 6,000,000 
(ป 58 : 3,700,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 7 จากบานกลางถึงทาง

แยกบานหนองสาแหรก  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 800  เมตร 

2,400,000 
(ป 58 : 600,000)  

(ป 60 : 1,600,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 7 จากถนนลาดยางถึง

บานนายเจริญ ปามะมวง  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

1,920,000 

 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 จากบานโคกแหลม

ทองใต ถึงเทศบาลสระบัว  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

  9,000,000  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 จากคอนกรีตเดิมถึง

บานนายพิชัย แมงเหล็ก  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

72,000    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 จากฟารมเปดถึงบาน

ผูชวยโกแมน แนวสุข  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 900 เมตร 

  3,240,000  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 จากบานนายจําลอง 

อินทรสนิท ถึงบานนางญาณาทิพย  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

 360,000 
(ป 60 : 300,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 จากหลังวัดคลองรวม 

ถึงบานนางเลี้ยง ม่ันคง  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

720,000 
(ป 58 : 600,000) 
(ป 59 : 600,000) 
(ป 60 : 500,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 10 จากแยกโรงเรียนลาด

ตะเคียนราษฎรบาํรุง (หนองกง) ถึง

บานนายประสงค นาแรมงาม   

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 500  เมตร 

1,500,000 

 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 10 จากแยกโรงเรียนลาดตะเคียน

ราษฎรบํารุง ถึงบานนายอุไร พลาหาญ  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 100  เมตร 

 240,000   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 จากแยกถนนสาย

เขาลูกชาง-เขาไมแกว ถึงบานนาย

ประวิทย  เครือทรัพย  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 500  เมตร 

1,200,000    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 จากฟารมไกถึงบาน

หนองสาแหรก  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้าํ 2 จดุ 

4,500,000 
(ป 60 : 2,400,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 สายบานหลังเขา  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

900 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา จํานวน 3 จุด   

2,700,000    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 13 จากบานนางผล  

โตหยวกถึงถนนลาดยาง  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

 900,000 
(ป 58 : 400,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 13 จากบานนางสุดใจ 

เพ็ชรคง ถึงดํารงฟารม  

เพ่ือกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

1,200,000 
(ป 58 : 791,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

45 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 1 

จากบานหนองคลาถึงนิคมไฮเทค  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

 882,310   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 1 

จากบานหนองคลา ถึง หมูท่ี 3  

บานหนองนมหนู เชื่อมตอ หมูท่ี 7  

บานโคกปาแพง ตําบลกบินทร   

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 8,000 เมตร 

7,058,480    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

47 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 2 

จากบานนางหลอด หลําบางชาง ถึง

บานนายเจริญ เอ่ียมสะอาด หมูท่ี 9  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

   1,323,465 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

48 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 4 

จากบานนายณรงค บุญปอง ถึงบาน

นายปรีดา โพธิ์ทอง  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

800 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา 2 จุด 

 705,848 
(ป 58 : 200,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

49 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 4 

จากบานนายสังวาล จุมพร ถึงคลอง

สะพานนาง  

 

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา 4 จุด 

 

 2,117,544 
(ป 60 : 350,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 4 

จากประปาสระบวั ถึงถนนสายบอ

เจก ถึงบานโคกชัน  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

4,000 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา 6 จุด   

  4,235,088 
(ป 60 :700,000) 

 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบอสี่เหลี่ยม ถึงบานนางเทียม 

เครือทรัพย  

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

 1,058,772   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบานนางจันที ถึงหมูท่ี 11  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

882,310    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบานนางนพวรรณ ถึงบานนาย

สมพงศ  อาษาแข็ง  

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

1,588,158    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบานนายวิเชียรเชื่อมตอหมูท่ี 1 

ตําบลเขาไมแกว   

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

1,588,158    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบานนายมานพ ลาเจริญ 

เชื่อมตอตําบลหาดนางแกว   

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

 988,187   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

56 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 5 

จากบานนางปา ถึงบานนายแหยม  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร  

ยาว 300  เมตร 

264,693    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเรว็

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

57 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

จากบานอางมหา ถึงบานโปรงเขนอย  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร   

ยาว 1,800  เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา   

 1,905,789   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

58 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

จากถนนลาดยาง ถึงสวนนางจิดาภา 

อิฐโสม  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร   

ยาว 800 เมตร 

705,848 
(ป 60 : 100,000) 

   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

59 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

จากบานนางวิทูลย ไพเราะเชื่อมตอ

หมูท่ี 2 ตําบลกรอกสมบูรณ   

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร  

ยาว 1,300  เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

 1,376,404   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

60 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

จากบานนางสังเวียนถึงบาน 

นางรันตดา โพธิเกิด  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร  

ยาว 1,300 เมตร 

  1,147,003  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

61 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

จากบานผูใหญธํารง ถึงฟารมหมู 

นายอลงกรณ   

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร  

ยาว 1,300 เมตร 

  1,147,003  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

62 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 7 

จากบานกลางถึงบานหนองตลาด

สายเกา  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

จํานวน 2 จุด   

 847,018 
(ป 58 : 495,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

63 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 6 

สายบานโคกชันถึงบานโปรงพิรง  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

 1,376,403   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 7 

จากบานนายประเสริฐ ถึงบานนาง

กิมหรอย   

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว  800 เมตร 

705,848    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

65 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 7 

จากบานหนองตลาด เชื่อมตอถนน

หมายเลข 359  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 6 เมตร 

 3,000 เมตร 

3,705,702    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 7 

จากบานหนองตลาดถึงอางหนอง

ปลาก้ัง  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

 1,588,158   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

67 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 9 

จากบาน นายบุญรวย พรเอ่ียม  

ถึงบานนางฉันทนา  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

 529,386 
(ป 59 : 280,000) 
(ป 60 : 88,000) 

  จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

68 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูท่ี 10 จากแยกโรงงานถึง 

บานครูดํา ถึงบานนายประเสริฐ 

รัตนศรี  

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา   

2,157,544    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

69 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูท่ี 10 จากถนนลาดยางถึงบาน

ประสาน  เกียรติประวัติ   

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

529,386    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี 10

จากบานนางวงเดือน ไพโรจนถึง

ประปาบานคลอง  

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

1,588,158    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูท่ี 10 จากบานนายชูชีพ เทพถม 

ถึงถนนสายบุญเกิด – โคกแจง   

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา   

2,117,544    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง       

หมูท่ี 12 จากบานบอเจกถึง 

บานโคกชัน หมูท่ี 6   

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว  3,900 เมตร 

 4,817,413   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูท่ี 12 จากบานนางถนอม  

คงประดิษฐ ถึง ฟารมหมูเล็ก  

เพ่ือปรับปรุง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 4 เมตร 

 ยาว 2,000 เมตร 

 1,764,544   จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

74 โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูท่ี 13 

จากบานนายชาติชาย เปลื้องรัตน 

ถึงบานนางกาจญนา แจงใจ  

เพ่ือกอสราง

ถนนลูกรัง 

ถนนลูกรัง 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว  800 เมตร 

988,187    จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การกอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

75 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานคลองไม

เสียบ 

เพื่อกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 

สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็  

กวาง 7 เมตร  

ยาว 15 เมตร 

 

1,800,000    จํานวนของ

สะพานท่ี

กอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

76 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กขางบึงโคกมะมวง หมูท่ี 8 

ตําบลลาดตะเคียน เชื่อมตอหมูท่ี 5  

ตําบลหาดนางแกว  

เพื่อกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็  

กวาง 5 เมตร  

ยาว 20 เมตร 

 2,400,000   จํานวนของ

สะพานท่ี

กอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

77 โครงการกอสรางสะพานบานคลอง

ไมเสียบ หมูท่ี 9 

เพื่อกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็  

กวาง 5 เมตร  

ยาว 20 เมตร  

 2,400,000   จํานวนของ

สะพานท่ี

กอสราง 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

78 โครงการกอสรางสะพานคนเดินขาม

ถนนทางหลวงหมายเลข 304 

บริเวณวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี 

เพ่ือกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กคนเดินขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 นักเรียน 

นักศึกษา และ

บุคลากร จํานวน 

1,870 คน 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ของนักเรียน 

นักศึกษาในการขาม

ถนนและความปลอด 

ภัยจากการจราจร

บนทองถนน 

 

79 โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนลูกรัง ถนนดิน หมูท่ี 1 

– 13 ตําบลลาดตะเคียน 

เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซม

ถนนลาดยาง  

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนน

ลูกรัง ถนนดิน  

ท่ีเปนหลุมบอให

มีสภาพใชงานได 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยาง  

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถนนลูกรังและ

ถนนดิน 

 

 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนระยะทาง

ของถนนท่ีไดรับ

การปรับปรุง

ซอมแซม 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคมไมมี

ถนนท่ีชํารุดเสียหาย 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

80 โครงการเกรดปรับแตงถนนพรอม

บดทับผิวจราจร หมูท่ี 1 – 13  

 

เพ่ือเกรดปรับ 

แตงถนนพรอม

บดทับผิวจราจร 

ปรับเกรดถนน 

ทุกสาย 

200,000 
(ป 59 : 200,000) 

200,000 200,000 200,000 จํานวนระยะทาง

ของถนน 

ประชาชนไดรับ   

ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคมนาคม 

กองชาง 

81 โครงการเพ่ิมหมอแปลงไฟฟา 

หมูท่ี 2 บานบอตาดํา 

เพ่ือเพ่ิมหมอ

แปลงไฟฟา 

เพ่ิมหมอแปลงไฟฟา 

จํานวน 1 หมูบาน 

400,000    จํานวนครัวเรือน

ท่ีไดรับประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

ทุกครัวเรือนอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

82 โครงการขยายกําลังสงไฟฟา หมูท่ี 2 

บานบุญเกิดเปน 3 เฟส 

เพ่ือขยายกําลัง

สงไฟฟา 

ขยายกําลังสงไฟฟา  

จํานวน 1 หมูบาน 

1,200,000    จํานวนครัวเรือน

ท่ีไดรับประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

ทุกครัวเรือนอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

83 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 1 

จากบานนายบุญธรรม คงเงิน ถึง

สระน้ําประปา  

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 300 เมตร 

900,000    ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

84 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 2 

จากถนนสายเดียวกับศาลาแยกบาน

นางละมัย หาดเจียง   

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 400 เมตร 

   1,200,000 ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

85 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 2 จาก

ถนนสายหนองคลา–สระบัวถึงหมูบาน 

ทุงขามแยกศาลาแดงถึงบานนางวิมล 

ชัยเทศ 

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 400 เมตร 

   1,200,000 ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

86 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 3 

จากบานนายพงษศกรณถึงบาน 

นายเดือน บุพลับ     

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 300 เมตร 

900,000    ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

87 โครงการขยายเขตไฟฟาจากประปา

ถึงบานนายสวัสดิ์  พรมศรี   

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 200 เมตร 

  600,000     

88 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมูท่ี 6 จากบานนายจอม ถึงบาน

นายอนันต  

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 70 เมตร 

350,000    ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

89 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 9  

บานโคกแหลมทองใตถึงสระน้ําประปา  

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

400 เมตร 

1,200,000    ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

90 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูท่ี 12 

จากบานนางอัญชลี อวนซิน ถึง 

บานนางทิม ชาวเวียง  

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา  

ระยะทาง 20  เมตร 

60,000    ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

91 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง  

หมูท่ี 12 จากบาน ผูใหญสมจิตร  

สาธา ถึงประปาบานโคกกลาง  

เพ่ือขยายเขต

ไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟา 

ระยะทาง 1,500 เมตร 

 6,000,000   ระยะทางท่ี 

ขยายเขตไฟฟา 

ประชาชนมีไฟฟาใช 

ทุกครัวเรือน 

กองชาง 

92 โครงการติดตั้งไฟฟาโคมก่ิงเดี่ยว  

หมูท่ี 8 จากบานนายผล บุตรสัน 

ถึงโครงการรมโพธิ์แกว  

เพ่ือติดตั้งไฟฟา

รายทาง 

ติดตั้งไฟฟารายทาง 

ระยะทาง 2,500 เมตร 

2,500,000    ระยะทางท่ีติดตั้ง

ไฟฟารายทาง 

ประชาชนมีไฟฟาแสง

สวางในเวลากลางคืน

เพ่ิมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

93 โครงการติดตั้งไฟฟารายทาง   

หมูท่ี 1 – 13   

เพ่ือติดตั้งไฟฟา

รายทาง 

ไฟฟารายทาง 

จํานวน 170 จุด 

170,000    จํานวนจุดท่ี

ติดตั้งไฟฟาราย

ทาง 

ประชาชนมีไฟฟาแสง

สวางในเวลากลางคืน

เพ่ิมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  

หมูท่ี 1 จากบานนายสุชาติ ถึงหนา

วัดหนองคลา  

เพ่ือกอสรางราง

ระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา  

ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร 

ระยะทาง 350 เมตร 

 1,750,000   ระยะทางราง

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

รางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวก รวดเร็ว น้ํา

ไมทวมขัง 

กองชาง 

95 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  

หมูท่ี 2 จากบานนายพล คํานึงถึง 

ถึงบานนายอานนต พานเพ็ชร  

เพ่ือกอสรางราง

ระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา 

ขนาด 

 0.80 x 1.00 x 80 เมตร 

400,000    ระยะทางราง

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

รางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวก รวดเร็ว น้ํา

ไมทวมขัง 

กองชาง 

96 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  

หมูท่ี 2   

 

เพ่ือกอสรางราง

ระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา  

ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร 

ระยะทาง 7,000 เมตร 

จํานวน 2 สาย 

สายท่ี 1 จากบาน 

นายพนม ปอมเรือง ถึง

บานนางสังวาลย  

ยอยดา ระยะทาง 

3,000 เมตร  

สายท่ี 2 บริเวณสี่แยก

บานผูใหญสุดใจ ถึง 

บานนายดวง  

ระยะทาง 4,000 เมตร 

 

  35,000,000  ระยะทางราง

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

รางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวก รวดเร็ว น้ํา

ไมทวมขัง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

97 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  

หมูท่ี 9 จากวัดคลองรวม ถึง

โรงเรียนบานคลองรวม  

เพ่ือกอสรางราง

ระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา 

 ขนาด  

0.80 x 1.00 x 300 เมตร 

1,500,000    ระยะทางราง

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

รางระบายน้ําสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก 

รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

98 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 4 

จากถนนสายบานหนองตามันถึง

บานโปรงเข  

เพ่ือกอสรางทอ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา 

ขนาด 0.60 x 1.00 x 10 

เมตร  จํานวน 3 จุด 

90,000    จํานวนทอ

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

ทอระบายน้ําสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก 

รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

99 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 6 

บานอางมหา 

เพ่ือกอสรางทอ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา 

ขนาด 0.80 x 1.00  

ระยะทาง 500 เมตร 

2,500,000    ระยะทางทอ

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

ทอระบายน้ําสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก 

รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 

100 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 11  เพ่ือกอสรางทอ

ระบายน้ํา 

ทอระบายน้ํา 

ขนาด 0.60 x 1.00 x 10 

เมตร จํานวน 5 จุด  

จุดท่ี 1 บานนายธนกฤต  

จุดท่ี 2 บานนายประทีป  

จุดท่ี 3 บานนางสมคิด  

จุดท่ี 4 หนาบานนางเตา  

จุดท่ี 5 นานายฉลอง  

   60,000 ระยะทางทอ

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

รางระบายน้ํา

สามารถระบายน้ําได

สะดวก รวดเร็ว น้ํา

ไมทวมขัง 

กองชาง 

101 โครงการวางทอระบาย หมูท่ี 13 

จากบานนายชาติชาย เปลื้องรัตน 

ถึงบานนายวุฒิ  

เพ่ือกอสรางทอ

ระบายน้ํา 

วางทอระบายน้ํา ขนาด

ทอ 0.60 x 1.00 เมตร 

ระยะทาง 150 เมตร 

 

 

600,000    ระยะทางทอ

ระบายน้ําท่ี

กอสราง 

ทอระบายน้ําสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก 

รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

102 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอ/ราง

ระบายน้ํา 

เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมทอ/

รางระบายน้ํา 

ปรับปรุงซอมแซมทอ/

รางระบายน้ํา  

จํานวน 13 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 หมูบานท่ีไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม

ทอ/รางระบายนํ้า 

ทอ/รางระบายน้ํามี

สภาพท่ีดีชวยใน

การระบายน้ํา 

กองชาง 

103 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบาน  

เพ่ือกอสราง

ระบบประปา

หมูบาน 

ระบบประปาหมูบาน 

ขนาด 20 ลบ.ม. 

จํานวน 7 แหง 

1. บานหนองปรือ 

2. บานหนองตามัน 

3. บานโคกมะมวง 

4. บานโคกกระทอน 

5. บานวังแกง 

6. บานชําหมาก 

7. บานบอทรายลาง 

426,321 1,278,963 

 

1,278,963 

 

 จํานวนหมูบานท่ี

กอสรางระบบ

ประปา 

ประชาชนมีน้ํา

สะอาดอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอมีคุณภาพ 

กองชาง 

104 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําประปา เพ่ือติดตั้งระบบ

เครื่องกรอง

น้ําประปา 

เครื่องกรองน้ําประปา 

จํานวน 8 แหง 

 1. บานบุญเกิด 2 จุด 

 2. บานทุงขาม 2 จุด 

 3. บานหนองตามัน 1 จุด 

 4. บานหนองกง 1 จุด 

 5. บานโปรงเข 1 จุด 

 6. บานศรีเจริญ 1 จุด 

 

300,000 500,000   จํานวนหมูบานท่ี

ติดตั้งเครื่อง

กรองน้ําประปา 

ประชาชนมี

น้ําประปาใชในการ

สะอาดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 154 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

105 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา

หมูบาน หมูท่ี 2 บานทุงขาม 

เพื่อเปลี่ยนทอ

เมนตประปา

หมูบาน 

ทอ PVC  

ขนาด Ø 2 นิ้ว  

ระยะทาง 1,000 เมตร 

 100,000   ระยะทางท่ี

เปลี่ยนทอเมนต

ประปา 

ประชาชนมีน้ําท่ี

สะอาดใชในการ

อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

106 โครงการเปลี่ยนทอเมนตประปา

หมูบาน หมูท่ี 7 บานหนองตลาด  

เพื่อเปลี่ยนทอ

เมนตประปา

หมูบาน 

ทอ PVC  

ขนาด 4 นิ้ว  

ระยะทาง 1,500 เมตร 

 198,040   ระยะทางท่ี

เปลี่ยนทอเมนต

ประปา 

ประชาชนมีน้ําท่ี

สะอาดใชในการ

อุปโภค บริโภค 

กองชาง 

107 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  

หมูท่ี 3  

 

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ขยายเขตประปา 

ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว  

 ระยะทาง 500 เมตร 

จุดท่ี 1 จากทอเมนต

เดิมถึงบานนายเดือน 

บุพลับ ระยะทาง 300 

เมตร จุดท่ี 2 จากทอ

เมนตประปาเดิม ถึง

บานนางสมบุญ  

ระยะทาง 200 เมตร 

115,000    รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

108 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  

หมูท่ี 4 จากบานนายกําพันธ  จอง

อินทร ถึงบานนายกมล ระงับโรค  

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ขยายเขตประปา 

ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว  

ระยะทาง 500 เมตร 

 115,000   รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

  

109 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 

หมูท่ี 9 จากคลองรวมถึงบานวังตาดา   

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ทอ PE  

ขนาด  3 นิ้ว  

ระยะทาง 700 เมตร 

 81,900 

 

  รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 155 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

110 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ี 11 

จากคลองมวงถึงกลุมบานนาง

ละเมียด ประกอบยา  

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ขยายเขตประปา  

ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว  

ระยะทาง 1,500 เมตร 

 345,000   รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

111 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ี 12 

จากซอยถึงบานผูใหญพร เพ่ิมทรัพย   

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ขยายเขตประปา 

ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว  

ระยะทาง 150 เมตร 

 34,500   รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

112 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  

หมูท่ี 13 กลุมนายทวี  ดาวเรือง   

เพ่ือขยายเขต

ประปาหมูบาน 

ขยายเขตประปา 

ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว  

ระยะทาง 1,200  เมตร 

276,000    รอยละ 90 ของ

ครัวเรือนท่ีมีน้ํา

อุปโภค บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

113 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน หมูท่ี 1 – 13 ตําบล

ลาดตะเคียน 

เพ่ือแกไขปญหา

ระบบประปา

หมูบาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม

ระบบประปาหมูบาน 

ท้ัง 13 หมูบาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ

ประปาหมูบาน 

ท่ีปรับปรุง

ซอมแซม 

ประปาหมูบานมีการ

บริหารจัดการระบบ

ประปาหมูบานท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

114 โครงการกอสรางรั้วลวดหนามรอบ

สระน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 6 

บานโคกชัน 

เพ่ือกอสรางรั้ว

ลวดหนามรอบ

สระน้ํา ประปา

หมูบาน 

 

กอสรางร้ัวคอนกรีตเสริม

เหล็กและเสริมลวดหนาม  

ขนาดกวาง 50 เมตร 

ยาว 60 เมตร  

สูง 2 เมตร 

  170,000  จํานวนสระ

ประปาท่ีลอมรั้ว 

สระน้ําประปามี

แนวปองกันสัตว 

กองชาง 

115 โครงการวางทอสงน้ํา หมูท่ี 11  

จากคลองถึงสระน้ําประปาหมูบาน 

เพ่ือกอสรางทอ

สงน้ําจากคลอง

มาท่ีสระประปา

หมูบาน 

วางทอสงน้ํา 

ขนาดทอ Ø  

6 นิ้ว ยาว 100 เมตร 

   120,000 จํานวน

ประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค-บริโภค 

ตลอดท้ังป 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

116 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําประปา 

หมูท่ี 6  จุดบานนายจวน  

เพ่ือกอสรางถัง

เก็บน้ํา ประปา

พรอมวางทอ 

ถังเก็บน้ํา ขนาดบรรจุ 

20,000 ลิตร พรอมวาง

ทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว  

ระยะทาง 1,000 เมตร 

391,089    จํานวนครัวเรือน

ท่ีใชน้ําประปา 

ประชาชนมีถังกัก

เก็บน้ําสําหรับใช

อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

117 โครงการขุดเจาะบอบาดาล /  

บอน้ําตื้น 

 

เพ่ือขุดเจาะบอ

บาดาล /บอน้ํา

ตื้น 

1. ขุดเจาะบอบาดาล  

จํานวน 11 บอ 

2. ขุดเจาะบอน้ําตื้น 

จํานวน 5 บอ 

100,000 250,000  800,000 จํานวนบอ

บาดาล/บอน้ํา

ตื้น 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค – บริโภคท่ี

เพียงพอ 

กองชาง 

118 โครงการปรับปรุงซอมแซมบอ

บาดาล 

เพ่ือปรับปรุง

ซอมแซมบอ

บาดาล 

ปรับปรุงซอมแซมบอ

บาดาล 

 

100,000    จํานวนบอบาดาล

ท่ีปรับปรุง

ซอมแซม 

บอบาดาลมีการ

ปรับปรุง 

กองชาง 

119 โครงการขุดสระน้าํที่ดนิสาธารณประโยชน 

หมูที่ 4 บานหนองตามัน (ชาํขา)  
เพ่ือขุดสระน้ํา ขุดสระน้ํา 

เนื้อท่ี 15 ไร 

   1,322,142 ขนาดสระน้ํา 

ท่ีขุด 

ประชาชนมีแหลงน้ํา

ใชในการเกษตร 

กองชาง 

120 โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูท่ี 7 

บานหนองตลาด 

เพ่ือขุดลอกสระ

น้ํา 

ขุดลอกสระน้ํา 

เนื้อท่ี 10 ไร 

881,428    ขนาดสระน้ํา 

ท่ีขุด 

ประชาชนมีแหลงน้ํา

ใชในการผลิต

น้ําประปา 

กองชาง 

121 โครงการขุดสระหนองปรือเขาขวา  

หมูท่ี 7 บานหนองตลาด 

เพ่ือขุด 

สระน้ํา 

ขุดสระน้ํา  

เนื้อท่ี 7 ไร 

 661,071   ขนาดสระน้ํา 

ท่ีขุด 

ประชาชนมีแหลงน้ํา

ใชในการผลติน้ําประปา 

กองชาง 

122 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคลอง

โปรงเข หมูที่ 4 บานนางสุดใจ ใจเชื่อม 

เพ่ือกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม 

ทอลอดเหลี่ยม 

ขนาดกวาง 5 เมตร  

ยาว 12 เมตร 

 

340,000    จํานวนทอลอด

เหลี่ยมท่ีกอสราง 

หมูบานไดระบายน้ํา

ใหทวมขัง 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

123 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพ่ือกอสราง

ฝายน้ําลน 

ฝายน้ําลน 

ขนาดกวาง 7 เมตร 

สูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร 

จํานวน 7 แหง 

1. กลุมบานนายเส็ง โพธิ์

ลอย หมูท่ี 2 

2. จุดบานนายทองใบ 

แกวศร ีหมูท่ี 3 

3. บานโปรงเข หมูท่ี 4 

4. บานหนองกง หมูท่ี 4 

5. บานหนองตามัน หมู

ท่ี 4 

6. บานวังแกง หมูท่ี 11 

7. บานคลองไมเสียบ 

หมูท่ี 11 จุดนานายจอย 

วงษศรี 

13,000,000 13,000,000 6,500,000 13,000,000 จํานวนฝายน้ํา

ลนท่ีกอสราง 

ประชาชนมีน้ําใชใน

การเกษตร 

กองชาง 

รวม 123  โครงการ - - 102,181,854 78,412,250 92,398,057 36,925,607 - - - 
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รายละเอียดแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับองคกรปกครองปกครองสวนดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริการจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมิคุมกันและ

สงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 

    : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานพัฒนาทองเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน 

    1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกอสรางศาลากลางน้ํา 

หมูท่ี 8 

เพ่ือกอสรางศาลากลางน้ํา กอสรางศาลากลางน้ํา

จํานวน 1 หลัง 

2,200,000    จํานวนสถานท่ี

ท่ีกอสราง 

สถานท่ีทองเท่ียว

ของตําบล 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางศาลาพักรอน

ผูโดยสาร หมูท่ี 12 บริเวณบาน

หมอสวย โตหยวก 

เพ่ือกอสรางศาลาพักรอน

ผูโดยสาร 

กอสรางศาลาพักรอน

จํานวน 1 หลัง 

120,000    จํานวนสถานท่ี

ท่ีกอสราง 

ประชาชนมีสถานท่ี

พักรอนริมทาง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางสนามกีฬา

อเนกประสงค หมูท่ี 8 

เพ่ือกอสรางสนามกีฬา

อเนกประสงค 

ศาลาอเนกประสงค 

จํานวน 1 แหง 

2,171,840    จํานวนครั้ง

ของการจัด

กิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกายและ

จัดกิจกรรมของ

ชุมชน 

 

กองชาง 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลัง

กาย/อุปกรณเด็กเลน หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางสถานท่ี 

ออกกําลังกาย 

เครือ่งออกกําลัยกาย 

กลางแจง 

จํานวน 1 แหง 

   100,000 จํานวนผูออก

กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกายใน

ชุมชน 

สํานักปลัด 

5 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน

พรอมอุปกรณ หมูท่ี 8 

เพ่ือกอสรางสนามเด็กเลน

พรอมอุปกรณ 

สนามเด็กเลนพรอม

อุปกรณ  

จํานวน 1 แหง 

  100,000  จํานวนผูออก

กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกาย 

กองชาง 

6 โครงกอสราง/ปรับปรุงศูนย  

อปพร. 

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุงศูนย  

อปพร.ของหมูบาน 

กอสราง/ปรับปรุง

ศูนย อปพร 

จํานวน 13 แหง 

 200,000   จํานวนศูนย  

อปพร. ท่ี

กอสราง 

อปพร.มีสถานท่ีใน

การปฏิบัติงาน 

 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือตอเติมอาคารเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

พอเพียงกับเด็ก 

ซอมแซมอาคารเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 1 ศูนย 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนอาคาร

เรียนท่ีซอมแซม 

นักเรียนมีอาคาร

เรียนท่ีมีความ

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

8 โครงการกอสราง/ขยายเขต

เสียงตามสาย หมูท่ี 2, 13 

เพ่ือกอสรางเสียงตามสาย กอสรางเสียงตามสาย

จํานวน 2 หมูบาน 

100,000 

 

 100,000 

 

 จํานวนเสียตาม

สายท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสาร 

กองชาง 

รวม 8  โครงการ - - 4,691,840 300,000 300,000 200,000 - - - 
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          2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพตาม

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนมีความ

เปนอยูแบบพอเพียง 

ประชาชน 

จํานวน 13 หมูบาน 

 150,000  150,000 รอยละ 70 ของ

อาชีพ 

ประชาชนมีความ

เปนอยูแบบพอเพียง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมการ

ทําปุยอินทรียและปุย

น้ําชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ใชปุยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 

กลุมปุยอินทรีย 

จํานวน  1  กลุม 

50,000   50,000 รอยละ 70 ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรลดรายจาย

ในครัวเรือน 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดตั้ง

กองทุนปุยประจํา

ตําบลลาดตะเคียน 

เพ่ือใหเกษตรกรมีปุยท่ีมี

คุณภาพและมีทุนในการ

ผลิต 

กลุมเกษตรกรในตําบล 

จํานวน 1 กลุม 

20,000   20,000 รอยละ 100 ของ

กองทุน 

เกษตรกรมีปุยท่ีได

คุณภาพและมีทุนใน

การผลิต 

สํานักปลัด 

4 โครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนตําบลลาด

ตะเคียน (ทุน

หมุนเวียน) 

เพ่ือใหประชาชนมีเงินทุน

หมุนเวียน 

กองทุนหมุนเวียน 

จํานวน 13 หมูบาน 

130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ 100 ของ

ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีเงินทุน

หมุนเวียนในการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

5 โครงการสงเสริม

อาชีพราษฎรตําบล

ลาดตะเคียน 

เพ่ือสงเสริมอาชีพราษฎร

ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

กลุมอาชีพ 

จํานวน 13 กลุม 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของผู

รวมโครงการ 

ประชาชนมีรายได

เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

รวม 5  โครงการ   300,000 380,000 230,000 450,000    
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        2.3 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2654 

1 โครงการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช 

เพ่ือใหเกษตรมีความรูใน

การปองกันและแกไขการ

แพรระบาดศัตรูพืช 

เกษตรกรภายใน

ตําบล 

จํานวน 13 หมูบาน 

100,000 
(ป 58 : 100,000) 
(ป 59 : 100,000) 
(ป 60 : 100,000) 

 100,000  รอยละ 70ของ

เกษตรกร 

ไมเกิดการแพร

ระบาดของพืช 

สํานัก

ปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย 

บริการและถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของ

เกษตรกร 

ศูนยบริการและ

ถายทอดฯ 

จํานวน  1  แหง 

50,000 
(ป 58 : 50,000) 
(ป 59 : 50,000) 
(ป 60 : 50,000) 

50,000 50,000 50,000 รอยละ 70 ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรเกิดความ

สามัคคีในชุมชน 

สํานัก

ปลัด 

3 โครงการปองกันและควบคุม

โรคระบาดในพืชและสัตว 

เพ่ือใหการแกไขปญหา

เรื่องโรคระบาดไดทันตอ

ความตองการ 

เกษตรภายในตําบล 

จํานวน 13 หมูบาน 

20,000 
(ป 58 : 60,000) 
(ป 59 : 60,000) 
(ป 60 : 20,000) 

 20,000  รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทันทวงที 

สํานัก

ปลัด 

4 โครงการศูนยสงเสริมและผลิต

พันธุขาวชุมชน/ผลิตมัน

สําปะหลัง 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวและ

มันสําปะหลัง 

พ้ืนท่ีการเพาะปลูก 

200 ไร 

20,000 
(ป 59 : 20,000) 
(ป 60 : 100,000) 

 

 20,000  รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานัก

ปลัด 

5 โครงการปรับปรุงบํารุงดินโดย

ปุยพืชสด 

เพ่ือสงเสริมเกษตรกรลด

การใชปุยเคมี 

สงเสริมเกษตรกร 

จํานวน 13 หมูบาน 

20,000 
(ป 58 : 20,000) 
(ป 60 : 20,000) 

20,000 20,000  รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกลดการใชปุย

มากข้ึน 

สํานัก

ปลัด 

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ศูนยบริการ และถายทอด

เทคโนโลยีเกษตร 

เพ่ือใหมีการบริการ

ทางดานการเกษตรแบบ

ครบวงจร 

สนับสนุนศูนยบริการ 

จํานวน 1 ศูนย 

30,000 
(ป 58 : 20,000) 
(ป 59 : 20,000) 
(ป 60 : 30,000) 

30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

ศูนยถายทอดฯไดรับ

การพัฒนารองรับการ

ใหบริการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการปรับปรุงศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนให

เหมาะสมสวยงาม 

กอสรางรั้ว , ประตู

ทางเขา 

จํานวน 1 ศูนย 

20,000 
(ป 58 : 20,000) 
(ป 59 : 20,000) 
(ป 60 : 20,000) 

20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรอาคาร

สถานท่ีรับรอง

เกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2654 

8 โครงการสงเสริมการใชปุย เพ่ือ

ลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง 

เพ่ือใหเกษตรใชปุยเคมี

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมเกษตรกร 

จํานวน 13 กลุม 

  100,000 
(ป 58 : 100,000) 
(ป 59 : 100,000) 
(ป 60 : 100,000) 

 รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรลดตนทุน

การใชปุยเคมี 

ศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยีฯ 

9 โครงการเชือ้ราบิวเวอเรียกําจัด

ศัตรูพืช 

เพ่ือกําจัดศัตรูพืช ฝกอบรม 

จํานวน 2 รุน 

 20,000 
(ป 58 : 20,000) 
(ป 59 : 20,000) 
(ป 60 : 20,000) 

20,000  รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรสามารถ

กําจัดศัตรูพืชไดดวย

ตนเอง 

สํานัก

ปลัด 

10 โครงการอนุรักษดินและน้ําดวย

การปลูกพืชคลุมดิน 

เพ่ือสนับสนุนเมล็ดพืชคลุม

ดินแกเกษตรกรและชุมชน 

สนับสนุนเมล็ดพืช

คลุมดิน 

จํานวน 1 แหง 

 

 30,000 
(ป 58 : 30,000) 
(ป 59 : 30,000) 
(ป 60 : 30,000) 

30,000  รอยละ 70 

ของเกษตรกร 

เกษตรกรสามารถ

พัฒนาความรูดาน

การเกษตรมาใชได 

สํานัก

ปลัด 

11 โครงการจัดฝกอบรมใหกับ

เกษตรกร 

เพ่ือฝกอบรมเกษตรกร กลุมเกษตรในตําบล

ลาดตะเคียน 

50,000 
(ป 60 : 50,000) 

50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

เกษตรกรมีความรู

ดานตางๆเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู

ประจําตําบล 

เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรู

ประจําตําบล 

ศูนยการเรียนรู 

จํานวน 1 แหง 

10,000 
(ป 60 : 10,000) 

10,000 10,000  รอยละ 100 ของ

ศูนยการเรียนรู 

ประชาชนมีแหลงการ

เรียนรูประจําตําบล 

สํานักปลัด 

รวม 12  โครงการ   320,000 230,000 470,000 150,000  
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รายละเอียดแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับองคกรปกครองปกครองสวนดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคม

บนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 คุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

    1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารท่ัวไป) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง

บริการ 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเติม

น้ํายาดับเพลิง  

เติมน้ํายา

ดับเพลิง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 ครั้ง การดําเนินงานปองกัน

ภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 วัสดุเครื่องแตงกาย เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ

เครื่องแตงกายท่ีใชในงาน

ปองกันภัย เชน เสื้อ

ดับเพลิง ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตง

กาย 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 ชุด การดําเนินงานปองกัน

ภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดตั้งจุดบริการ

ประชาชนจุดตรวจรอง และ

จุดสกัดชุมชน/หมูบาน

ในชวงเทศกาลวันสําคัญใน

ตําบลลาดตะเคียน 

 

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล 

จุดบริการ

ประชาชน 

จํานวน 13 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100  

ของจุดสกัด 

ตําบลลาดตะเคียนลด

การเกิดอุบัติเหตุและ

การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 01 

 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 164 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการฝกทบทวน

หลักสูตรสําหรับการ

บรรเทาสาธารณภัยเชน 

อปพร. ทีมกูชีพกูภัย 

เพ่ือใหสมาชิก อปพร.  

มีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีและภารกิจ

เก่ียวกับงาน อปพร. และ

แนวทางการการทํางานในรูป

คณะกรรมการประสานงานฯ 

และการพัฒนาศูนย อปพร. 

สูความเขมแข็งท่ียั่งยืน 

ฝกทบทวน  

อปพร. 

จํานวน 120 

คน 

150,000 
(ป 59 : 330,000) 
(ป 60 : 330,000) 

150,000 150,000 150,000 รอยละ 100   

ของ อปพร. 

อปพร. มีความรู

ความสามารถและเขาใจ

ในบทบาทภารกิจงาน   

อปพร.ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

5 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรม 

เพ่ือปองกันปราบปราบ

ปญหาอาชญากรรม 

ประชาชน 

จํานวน 13 

หมูบาน 

100,000 
(ป 59 : 100,000) 
(ป 60 : 100,000) 

 100,000  รอยละ 100  

ของ

อาชญากรรม 

ตําบลลาดตะเคียนลด

ปญหาอาชญากรรม 

สํานักปลัด 

6 โครงการติดตั้งกลองวงจร

ปด 

เพ่ือสอดสองดูแลและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งกลอง

วงจรปด 

จํานวน 30 จุด 

200,000 
(ป 60 : 200,000) 

200,000 200,000  จํานวนจุดท่ี

ติดตั้งกลอง 

วงจรปด 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

รวม 6  โครงการ - - 540,000 440,000 540,000 240,000 - - - 
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  3.2 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอาหารเสริม 

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

สารอาหารครบถวนตาม

หลักโภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) 

จํานวน 50 คนๆ 

ละ 7.37 บาท 

จํานวน 280  

103,180  
(ป 58 : 160,000) 
(ป 59 : 115,800) 
(ป 60 : 115,800) 

103,180  103,180  103,180  จํานวนเด็ก

ของศูนยฯ 

เด็กปฐมวัยไดรับ

สารอาหารครบถวนตาม

หลักโภชนาการ 

สํานักปลัด 

2 คาอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนในตําบลลาด

ตะเคียน 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร

เสริม (นม) สําหรับเด็ก

เล็ก เด็กอนุบาล และ

เด็ก ป.1-ป.6 ตามขอมูล

จํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10  

มิถุนายน 2559 ดังนี ้      

1. โรงเรียนบานโคก

กระทอน  

อาหารเสริม (นม) 

จํานวน 260 วัน  

ละ 7.37 บาท 

 

 

 

จํานวน 131 คน 

 

 

 

 

 

 

251,022 

 

 

 

 

 

 

 

251,022 

 

 

 

 

 

 

 

251,022 

 

 

 

 

 

 

 

251,022 

 

จํานวน

นักเรียน 

นักเรียนในเขตตําบล

ลาดตะเคียนไดรับ

อาหารเสริม (นม) 

สํานักปลัด 

2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

93 (บานลาดตะเคียน) 

จํานวน 351 คน 672,586 672,586 672,586 672,586 

3. โรงเรียนบานหนอง

ตลาด  

จํานวน 49 คน  93,894  

 

93,894  

 

93,894  

 

93,894  

 

4. โรงเรียนบานคลองรวม  จํานวน 75 คน  143,715  143,715  143,715  143,715  

3 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศึกษา 

คาจัดการเรียนการ

สอน  

85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวนเด็ก

ของศูนยฯ 

เด็กปฐมวัยมีการเรียน

การสอนท่ีไดมาตรฐาน 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการอาหารกลางวัน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ลาดตะเคียน 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

อาหารกลางวันทุกคน 

อาหารกลางวัน 

จํานวน 50 คนๆ

ละ 20 บาท  

จํานวน 280 วัน 

280,000 
(ป 58 : 350,000) 
(ป 59 : 431,200) 
(ป 60 : 431,200) 

280,000 280,000 280,000 จํานวนเด็ก

ของศูนยฯ 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ

แข็งแรงไดเกณฑ

มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

5 โครงการจางเหมารถรับ – 

สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ลาดตะเคียน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

และลดภาระคาใชจาย

ใหกับผูปกครอง 

จางเหมารถรับ-สง

นักเรียน 

จํานวน 50 คน 

440,000 
(ป 58 : 440,000) 
(ป 59 : 440,000) 
(ป 60 : 440,000) 

440,000 440,000 440,000 จํานวนเด็ก

ของศูนยฯ 

นักเรียนเดินทางไป-

กลับอยางสะดวกและ

ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ  

จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก

ของศูนยฯ 

เด็กเล็ก ครู ผูปกครอง 

ชุมชน เห็นวามสําคัญ

และเขารวมกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ 

สํานักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สูมาตรฐานข้ันพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสูมาตรฐานข้ัน

พัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ข้ันพัฒนา 

จํานวน 1 ศูนย 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผานเกณฑ

รอยละ 80 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

ไดมาตรฐานศูนยข้ัน

พัฒนา 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมเด็กและ

เยาวชน 

เพ่ือฝกอบรมเด็กและ

เยาวชนรูจักปองกันตนเอง

จากโรคและสิ่งเสพติด 

เด็กและเยาวชน 

จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก

และเยาวชน

ท่ีเขารวม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี

ภูมิคุมกันท่ีดี หางไกล

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 2,159,397 2,159,397 2,159,397 2,159,397 - - - 
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 3.3 แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการคุมกําเนิดและ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

เพ่ือปองกันการแพร 

ระบาดของโรคพิษสุนัขบา 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 

จํานวน 13 หมูบาน 

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100 ของ

การฉีดวัคซีนสุนัข

และแมว 

ฉีดวัคซีนสุนัข 

และแมว  

จํานวน 13 หมูบาน 

สํานักปลัด 

 

2 โครงการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือลดอัตราปวยจากโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือใหประชาชน อปท.

เขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและควบคุมโรค 

อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออกลดลง

หรือไมมากกวาคามัธย

ฐานยอนหลัง 5 ป 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 50  

ของประชาชนท่ีเปน

ไขเลือดออกลดลง 

อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออกลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมความ

สะอาดในตําบล 

(ธนาคารขยะ) 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล

เขาใจ วิธีการกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี 

ประชาชนในตําบล

สามารถกําจัดขยะ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 ของ

ผูเขารวม 

โครงการ 

ประชาชนในตําบลมี

การกําจัดขยะมูลฝอย

อยางถูกตอง 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพและศึกษาดู

งานแก อสม.และผูนํา

ชุมชน 

เพ่ือให อสม.และผูนํา

ชุมชนมีความรูและได

แลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางานเพ่ือชุมชนจาก

ทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน 

อสม/ผูนําชุมชน 

จํานวน 150 คน 

150,000 
(ป 60 : 250,000) 

150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 ของ

ผูเขารวม 

โครงการ 

อสม.และผูนําชุมชนมี

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและทํางาน

เพ่ือสังคม 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 480,000 480,000 480,000 480,000 - - - 
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       3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูพิการ 

เพ่ือชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาส 

จํานวน 30 คน 

50,000 
(ป 60 : 50,000) 

 50,000  รอยละ 100 ของผู

พิการ 

ผูดอยโอกาสไดรับเงิน

สนับสนุนในการดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอาชีพสําหรับผู

พิการผูดอยโอกาส ผูยากจน

และผูสูงอายุ 

เพ่ือฝกอาชีพผูดอย 

โอกาสในตําบลลาด

ตะเคียน 

ฝกอาชีพ 

จํานวน 100 คน 

20,000 
(ป 58 : 20,000) 
(ป 59 : 20,000) 
(ป 60 : 20,000) 

 20,000  รอยละ 100 

ของเขารวม

โครงการ 

ผูดอยโอกาสในตําบลมี

รายไดสามารถพึงตนเอง

ได 

สํานักปลัด 

3 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิ 

การชุมชนตําบลลาดตะเคียน 

เพ่ือสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการฯ 

จํานวน 1 กองทุน 

30,000 

 

30,000 30,000  รอยละ 100 ของ

กองทุน 

ประชาชนไดรับสวัสดิการ

ชุมชนอยางท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

4 โครงการครอบครัวคุณธรรม

นําสังคมไทยเขมแข็ง (พาลูก

จูงหลานเขาวัด) 

เพ่ือใหสงเสริม

ครอบครัวคุณธรรม 

ครอบครัวในตําบล

ลาดตะเคียน  

จํานวน 50 ครอบครัว 

100,000 
 (ป 60 : 100,000) 

100,000 100,000 100,000 จํานวนครอบครัวท่ี

เขารวมโครงการ 

สมาชิกในครอบครัวมี

สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

สํานักปลัด 

5 โครงการชวยเหลือผูยากไร

ตําบลลาดตะเคียน 

เพ่ือใหผูยากไรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ผูยากไร 

จํานวน 25 ครัวเรือน 

50,000 
(ป 58 : 50,000) 
(ป 60 : 50,000) 

 

  50,000 รอยละ 100 ของ

ผูเขารวมโครงการ 

ผูยากไรไดรับการ

ชวยเหลือใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

6 โครงการสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

เพ่ือสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

กิจกรรมสงเสริม 

ความเขมแข็งชุมชน 

จํานวน 13 หมูบาน 

50,000 
(ป 60 : 50,000) 

50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ชุมชนเขมแข็งพ่ึงพา 

ตนเองได 

สํานักปลัด 

7 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

เพ่ือบูรณาการในการ

แกไขปญหายาเสพติด 

กิจกรรมปองกัน 

และแกไขปญหา 

ยาเสพติด 

 

100,000 
(ป 58 : 90,000) 
(ป 60 : 100,000) 

100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบาน

ปลอดยาเสพติด 

ประชาชนตระหนักถึง

ปญหายาเสพติด 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุของตําบลลาด

ตะเคียน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ 

จํานวน 13 หมูบาน 

150,000 
(ป 59 : 50,000)  

(ป 60 : 50,000) 

150,000 150,000 150,000 รอยละ 100  

ของผูรวมโครงการ 

ผูสูงอายุไดรับบริการทาง

การแพทย 

สํานักปลัด 

9 โครงการฟนฟูภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษฟนฟูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

กิจกรรมอนุรักษฟนฟู

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 

ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนมีการอนุรักษ

ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 600,000 480,000 550,000 500,000 - - - 

 

 

  3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดงานวันสําคัญ

ทางศาสนา เชน วัน

มาฆบูชา วันเขาพรรษา 

ฯลฯ 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดี

งามของคนไทยใหคงอยู

สืบไป 

จัดกิจกรรม 

วันสําคัญทางศาสนา 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรวมอนรุักษ

ประเพณีวันสําคัญทาง

ศาสนา  

สํานักปลัด 

2 โครงการครอบครัว

คุณธรรมนําสังคมไทย

เขมแข็ง (พาลูกจูงหลาน

เขาวัด) 

 

 

เพ่ือใหสงเสริมครอบครัว

คุณธรรม 

ครอบครัวในตําบลลาด

ตะเคียน  

จํานวน 50 ครอบครัว 

30,000 
(ป 60 : 100,000) 

30,000 30,000 30,000 จํานวน

ครอบครัวท่ีเขา

รวมโครงการ 

สมาชิกในครอบครัวมี

สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการคายคุณธรรม

จริยธรรม 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจหลักธรรมของ

ศาสนา 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 100 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ือมากข้ึน 

สํานักปลัด 

4 โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดี

งามของคนไทยใหคงอยู

สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณี

สงกรานต ปละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรวมอนรุักษ

ประเพณีสงกรานต 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

เพ่ือใหประชาชนอนุรักษ 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดี

งามของคนไทยใหคงอยู

สืบไป 

จัดกิจกรรมประเพณีลอย

กระทง 

ปละ 1 ครัง้ 

100,000  

 

100,000  

 

100,000  

 

100,000 

 

จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรวมอนรุักษ

ประเพณีลอยกระทง 

สํานักปลัด 

6 โครงการอนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ิน  

หมูท่ี 4 

เพ่ืออนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

กิจกรรมอนุรักษประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีการอนุรักษ

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

7 โครงการแขงขันกีฬา

อําเภอกบินทรบุรี  

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

สงทีมเขารวมการแขงขัน

กีฬา  

แขงขันกีฬาอําเภอ 

กบินทรบุรี ปละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

อปท.ในอําเภอกบินทรบุรีมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

สํานักปลัด/ 

กองชาง/ 

กองคลัง 

8 โครงการแขงขันกีฬาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กมีความสามารถ

และพัฒนาการตามวัย 

 

 

 

แขงขันกีฬา 

จํานวน 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

 

เด็กมีการความสามารถ

และพัฒนาการท่ีดี 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการแขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติดตําบลลาด

ตะเคียน 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

แขงขันกีฬาตําบลลาด

ตะเคียน 

จํานวน 13 หมูบาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

เพ่ือสรางเสริมใหประชาชน

มีความสามัคคี  รูแพ รูชนะ  

รูอภัย และปลอด 

ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 

 

 

       3.6 แผนงานงบกลาง (ดานการดําเนินงานอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชพี 

ผูติดเชื้อเอดส 

เพ่ือชวยเหลือผูติด

เชื้อเอดส 

เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ 

จํานวน 2 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ของ

ผูติดเชื้อเอดส 

ผูติดเชื้อเอดสสามารถ

นํามาใชจายในการ

ดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูพิการ 

เพ่ือชวยเหลือเบี้ย

ยังชีพผูพิการ 

เบี้ยยังชีพผูพิการ 

จํานวน 240 คน 

2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ 100 ของ

ผูพิการ 

ผูพิการสามารถนํามาใชจาย

ในการดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุ 

เพ่ือชวยเหลือ

ผูสูงอายุ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

จํานวน 1,086 คน 

10,425,600 10,425,600 10,425,600 10,425,600 รอยละ 100 ของ

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุสามารถนํามาใช

จายในการดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 12,795,600 12,795,600 12,795,600 12,795,600 - - - 
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รายละเอียดแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับองคกรปกครองปกครองสวนดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตร 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริหารชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะ เพ่ือใหประชาชนมี

ภาชนะรองรับขยะ 

- ปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะ 

- จํานวน 120 ถัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถังขยะ ประชาชนภาชนะ

รองรับขยะ 

กองชาง 

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุเครื่อง

แตงกายพนักงานประจํารถ

ขยะ 

เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเครื่อง

แตงกายประจํารถ

ขยะ 

จัดซ้ือเครื่องแตงกายประจํา

รถขยะ จํานวน 10 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนพนักงาน

ประจํารถขยะ 

พนักงานประจํารถ

ขยะมีชุดในการ

ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

สาธารณะประโยชนบริเวณ

สนามกีฬา หมูท่ี 3 บานหนอง

กระเบา  

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชนบริเวณสนามกีฬา 

หมูท่ี 3 บานหนองกระเบา 

พรอมบดอัด 

 200,000   จํานวนสถานท่ีท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุง 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกกําลังกายและ

จัดกิจกรรมของ

หมูบาน 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณวัดโคกมะมวง หมูท่ี 8 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัด

โคกมะมวง หมูท่ี 8 

 

 200,000   จํานวนสถานท่ีท่ี

ไดรับการ

ปรับปรุง 

สถานท่ีทองเท่ียว

ของตําบลลาด

ตะเคียน 

กองชาง 

รวม 4  โครงการ - - 230,000 630,000 230,000 230,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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4.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน 

เพ่ือสนองพระราชปณิธาน

ของท้ังสองพระองคในการ

อนุรักษปาและแหลงตนน้ํา

ใหคงอยูอยางยั่งยืนและการ

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการ

เพาะปลูกและการอุปโภค

บริโภค  

การกอสรางฝายกักเก็บ

น้ํา บอบาดาล สระน้ํา

สาธารณะ หรือการ

พัฒนาแหลงน้ําอ่ืนๆ ใน

พ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําและ

พ้ืนท่ีแหงแลงซํ้าซาก 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

ไดรับ

ประโยชน 

ประชาชนมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

เนื่องจากมีน้ําเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค

ตลอดท้ังป 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดอบรมสราง

จิตสํานึกอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ใหกับเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนในตําบลลาด

ตะเคียน 

เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

ฝกอบรม 

จํานวน 60 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน 

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

3 โครงการปลูกตนไมและ

บํารุงรักษาตนไม 

เพ่ืออนุรักษทรัพยากรปาไม

และลดภาวะโลกรอน 

เพ่ือดูแล บํารุง รักษาปา

ชุมชนท่ีไดมีการปลูกไวแลว 

ปลูกปาชุมชน 

จํานวน 5 ครั้ง

บํารุงรักษาตนไม 

จํานวน 2 ครั้ง 

 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนทุกภาค

สวนมีสวนรวมใน

การปลูกตนไมชวย

ลดภาวะโลกรอน 

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 วัสดุการเกษตร เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการรณรงคปองกันและ

กําจัดศัตรูพืช  

สารเคมีปองกันและ

กําจัดวัชพืช กําจัด

ศัตรูพืชและ

สตัว ปุย ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปลอดวัชพืช

และศัตรูพืช 

ตนไมปลอดวัชพืช

และศัตรูพืช 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 - - - 
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รายละเอียดแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับองคกรปกครองปกครองสวนดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทาง 

  สังคมบนฐานแหงความเรียนรู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

                : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  

       1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคการและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

              5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ดานบริหารท่ัวไป) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง

บริการ 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 1. คาธรรมเนียมและคาลง 

ทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ  

100,000  

50,000 

100,000  

50,000 

100,000  

50,000 

100,000  

50,000 

รอยละ 90 

ของการ 

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

2. คาจางเหมาบริการ   

 

30,000  

20,000 

30,000  

20,000 

30,000  

20,000 

30,000  

20,000 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

3. คาใชจายในการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ   

40,000  

20,000 

40,000  

20,000 

40,000  

20,000 

40,000  

20,000 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

4. คาใชจายในการรังวัดท่ีดิน   100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

5. คาใชจายในการดําเนินคดี

ตามคําพิพากษา  

30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 

6. คาใชจายในการทําวารสาร

ประชาสัมพันธ   

50,000  50,000  50,000  50,000  สํานักปลัด 

แบบ ผ. 01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง

บริการ 

เพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือให

ไดมาซ่ึงบริการ 

7. คาใชจายตามโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ   

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ของ

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000 36,000 36,000 36,000 สํานักปลัด 

2 คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ

ของคณะผูบริหาร สมาชิก

สภาองคการบริหารสวน

ตําบลพนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง 

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง 

จํานวน 50 คน 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

รอยละ 70 ของ

บุคคลท่ีฝกอบรม 

บุคลากรมี

ความรู

ความสามารถ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

3 คารับรอง  1. เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการรับรองบุคคล หรือ

คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน

ตรวจงาน หรือมาเยี่ยมชม

องคการบริหารสวนตําบล 

2. เพ่ือจายเปนคาอาหาร

และเครื่องดื่ม รับรองใน

การประชุมตางๆ  

1. คารับรองในการตอนรับ

บุคคลหรอืคณะบุคคล  

2. คาเลี้ยงรับรอง  

 

10,000 

 

40,000 

10,000 

 

40,000 

10,000 

 

40,000 

10,000 

 

40,000 

จํานวนครั้งท่ี

เลี้ยงรับรอง 

การรับรอง

บุคคล หรือคณะ

บุคคลท่ีมานิเทศ

งานตรวจงานหรือ

มาเยี่ยมชม อบต.

และรับรองในการ

ประชุมตางๆ  

สํานักปลัด 

4 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม 

เพ่ือบํารุงรักษา และ

ซอมแซมครุภัณฑทุก

ประเภท เพ่ือสามารถใช

งานไดตามปกติ  

บํารุงรักษา และซอมแซม

ครุภณัฑทุกประเภท  

100,000 

50,000 

100,000 

50,000 

100,000 

50,000 

100,000 

50,000 

ปละ 6 ครั้ง ทรัพยสินของ 

อบต.ได

บํารุงรักษาและ

ซอมแซมใหมี

สภาพท่ีใชงานได 

สํานักปลัด/

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 คาวัสด ุ เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดหาวัสดุสําหรับการ

ปฏิบัติงาน 

วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและ

วิทยุ วัสดุงานบานงานครัว  

วัสดุยานพาหนะและขนสง  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุอ่ืน ฯลฯ 

780,000 

110,000 

780,000 

110,000 

780,000 

110,000 

780,000 

110,000 

รอยละ 90 ของ

การปฏิบัติงาน 

หนวยงานมีวัสดุ

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด/

กองคลัง 

6 คาพวงมาลัย ชอ

ดอกไม พวงมาลาฯ 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม  

พวงมาลาฯ  

พวงมาลัย ชอดอกไม  

พวงมาลาฯ 

2,000 2,000 2,000 2,000 ปละ 2 ครั้ง นอมรําลึกวัน

คลายวันสวรรคต 

สํานักปลัด 

7 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศขององคการ

บริหารสวนตําบล เชน 

ระบบเครือขายภายใน   

ระบบสารสนเทศขององคการ

บริหารสวนตําบล 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร การ

ปฏิบัติงาน และ

การสืบคนขอมูล 

ระบบขอมูลดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศได

พัฒนาใหทันสมัย 

สํานักปลัด 

8 โครงการฝกอบรม

สัมมนาและศึกษาดู

งานของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน สวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง 

 

เพ่ือฝกอบรมสัมมนาและ 

ศึกษาดูงาน 

อบรม/สัมมนา 

จํานวน 100 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 100 ของ

ผูเขารวม 

โครงการ 

บุคลากรของ 

อบต. 

ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด/

กองคลัง/ 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 คาใชจายในการพัฒนา

บุคลากร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การพัฒนาองคความรู

บุคลากรจากหนวยงาน 

และสถาบันตางๆ  

การพัฒนาบุคลากร 

จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ

การพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรของ 

อบต.ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองชาง 

10 โครงการจัดการเลือกตั้ง

ซอมผูบริหารและ

สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้ง/

เลือกตั้งซอมผูบริหาร 

และ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 

ผูบริหาร/ส.อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูบริหาร

และสมาชิก 

อบต. 

ผูบริหารและ

สมาชิกท่ีมาจาก

การเลือกตั้ง 

สํานักปลัด 

11 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี

พบประชาชน 

- เพ่ือใหชุมชนไดรับ

บริการ ดานตางๆ จาก

อบต. อยาง ท่ัวถึง  

- เพ่ือใหชุมชนไดเสนอ

ปญหา และความตองการ

ในการ พัฒนาชุมชนให 

เจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 

อบต.เคลื่อนท่ี  

ปละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรับ

บริการดาน 

ตางๆ อยาง

ท่ัวถึง และ 

ไดรับการแกไข

ปญหาท่ี ตรง

ตามความ

ตองการของ 

ชุมชน 

สํานักปลัด 

12 โครงการสงเสริมความรู

ความเขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

บุคลากรใน อบต. และประชาชน

ในตําบลลาดตะเคียน 

จํานวน 50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนท่ัวไปมี

ความรูเก่ียวกับ

การปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี 

ราชพิธ ี

เพ่ือจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 

ตามกําหนดการปฏิทิน 

หรือตามขอสั่งการของ

กระทรวง กรม หรือ

จังหวัด 

 

 - จัดงานรัฐพิธี ราชพิธี หรือจัด

งานพิธีอ่ืนๆ เชน 

 - งานเฉลิมพระเกียรติฯ พระ

บรมวงศานุวงศทุกพระองค 

 - งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ (12 

สิงหาคม) ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

และถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จํานวนของ

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนได

รวมแสดงความ

จงรักภักดีและ

เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดทําแผน

ชุมชนและจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลลาด

ตะเคียน 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ตางๆ เชน  

แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา แผนพัฒนาสี่ป 

แผนดําเนินงาน การ

ติดตามและประเมินผล

ฯลฯ 

การจัดทําแผนพัฒนาตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผานเกณฑการ

ประเมินตัวชี้วัด

ของแผนพัฒนา 

อปท. รอยละ 80 

แผนพัฒนา

องคการบริหาร

สวนตําบลลาด

ตะเคียนสามารถ

ใชเปนแนว

ทางการ

ปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการสํารวจและ

จัดเก็บ จปฐ.และขอมูล

พ้ืนฐานภายในตําบล 

เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐาน

และปญหาของประชาชน

ในตําบล 

จัดเก็บขอมูล 

จํานวน 3,478 ครัวเรือน 

90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนครัวเรือน

ตําบลลาด

ตะเคียน 

ขอมูลพ้ืนฐาน

ของประชากร

ตําบลลาด

ตะเคียน 

สํานักปลัด 

16 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือ

ศึกษาวิจัยประเมินผล 

หรือพัฒนาระบบตางๆ 

ของ อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จางท่ีปรึกษาประเมินผล

หรือพัฒนาระบบตางๆ

ของ อบต. 

วิจยัและประเมินผล 

จํานวน 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนครั้งท่ีวิจัย

และประเมินผล 

อบต. 

อบต. มีการ

ประเมินผล

จากหนวยงาน

ภายนอก 

สํานักปลัด 

รวม 16  โครงการ - - 3,043,000 3,043,000 3,043,000 3,043,000 - - - 

 

 

          5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการสังคมและชุมชน)  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 รายจายเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงบริการ 

เพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือให

ไดมาซ่ึงบริการ 

1. คาธรรมเนียมและคา

ลง ทะเบียนในการ

ฝกอบรมตางๆ   

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

รอยละ 90 

ของการ 

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

2. คาจางเหมาบริการ  30,000 30,000 30,000 30,000 

3. คาใชจายในการ

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ  

10,000 10,000 10,000 10,000 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 181 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม 

- เพ่ือบํารุงรักษาและ

ซอมแซมครุภัณฑทุก

ประเภท  

- เพ่ือสามารถใชงานได

ตามปกติ  

บํารุงรักษา และซอมแซม

ครุภณัฑทุกประเภท  

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ปละ 6 ครั้ง ทรัพยสินของ อบต. 

ไดบํารุง รักษาและ

ซอมแซมใหมีสภาพท่ี

ใชงานได 

กองชาง 

3 คาวัสด ุ เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดหาวัสดุสําหรับการ

ปฏิบัติงาน 

วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟา

และวิทยุ วัสดุงานบาน

งานครัว วัสดุยานพาหนะ

และขนสง วัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น วัสดุโฆษณา

และเผยแพร วัสดุ

คอมพิวเตอร วัสดุอ่ืน 

ฯลฯ 

680,000 680,000 680,000 680,000 รอยละ 90 ของ

การปฏิบัติงาน 

หนวยงานมีวัสดุ

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

4 คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของ

พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง  

พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง   

จํานวน 20 คน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

รอยละ 70 ของ

บุคคลท่ีฝกอบรม 

บุคลากรมีความรู

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

กองชาง 

5 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการเกรดปรับแตงถนน

พรอมบดทับผิวจราจรลูกรังท่ี

ชํารุดในเขตตําบลลาด

ตะเคียน 

เกรดปรับแตงถนนพรอม

บดทับผิวจราจรลูกรงั 

ถนนลูกรัง 15 สาย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนน

ลูกรังท่ีปรับ

เกรด 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการคมนา

ขนและขนสงพืชผล

ทางการเกษตร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 คาใชจายเพ่ือ

บํารุงรักษาสิ่งกอสราง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

บํารุงรักษาหรือปรับปรุง

สิ่งกอสราง เชน ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หอ

กระจายขาว ฯลฯ 

บํารุงรักษาหรือปรับปรุง

สิ่งกอสราง เชน ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หอ

กระจายขาว ฯลฯ 

สิ่งกอสราง 10 แหง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

สิ่งกอสรางท่ี

บํารุงรักษา 

ประชาชนมีความ

สะดวกรวดเร็วใน

การคมนามคม 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนน 

ลาดยางในเขตตําบล

ลาดตะเคียน 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยางมะ

ตอยสําเร็จรูปชนิดถุงพรอม

จัดซ้ือน้ํายางมะตอย CRS2 

สําหรับงาน TACK COAT 

 สําหรับใชในการปรับปรุง

ซอมถนนลาดยางภายใน

ตําบลลาดตะเคียน 

ยางมะตอยสําเร็จรูปชนิด

ถุงพรอมจัดซ้ือน้ํายางมะ

ตอย CRS2 สําหรับ

งาน TACK COAT 

ถนนลาดยาง จํานวน 5 

สาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลาดยางท่ี

ปรับปรุง

ซอมแซม 

ประชาชนมีความ

สะดวกรวดเร็วใน

การคมนามคม 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง

บานพักขาราชการ

และพนักงาน 

เพ่ือใชเปนท่ีพักอาศัยใหกับ

ขาราชการและพนักงาน 

กอสรางบานพัก 

จํานวน 1 หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของ

บานพักพนักงาน 

ขาราชการและ

พนักงานมีท่ีอยูอาศัย 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง

อาคารจอดรถ อบต.

ลาดตะเคียน 

เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ อบต. 

และผูมาติดตอราชการ 

โรงรถ  

จํานวน 1 หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 ของ

โรงรถ 

 

อบต.มีสถานท่ีจอด

รถสําหรับรถ อบต.

และผูมาติดราชการ 

กองชาง 

10 โครงการปรับปรุง 

ซอมแซมหอประชุม/

อาคาร อบต.ลาด

ตะเคียน 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม

สถานท่ีราชการ 

ปรับปรุง ซอมแซม

สถานท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลใหอยูใน

สภาพดี 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 จํานวนสถานท่ี 

ท่ีกอสราง 

 

หนวยงานมีสถานท่ี

ใหบริการประชาชน

เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการกอสราง/

ปรับปรุง/ซอมแซม

หองน้ํา/หองน้ําคน

พิการ 

เพ่ือกอสราง/ปรับปรุง/ 

ซอมแซมสถานท่ีราชการ 

กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมหองน้ํา 

จํานวน 1 หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนสถานท่ี

กอสราง 

หนวยงานมีหองน้ํา

ในการบริการ

ประชาชนและคน

พิการท่ีเพียงพอ 

กองชาง 

12 โครงการกอสราง/

ซอมแซมบานคน

ยากไร 

เพ่ือกอสรางหรือซอมแซมท่ี

อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส 

ผูยากไรหรือผูยากจน 

กอสรางหรือซอมแซมท่ี

อยูอาศัยใหกับ

ผูดอยโอกาส ผูยากไรหรือ

ยากจน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนบานคน

ยากไรท่ีกอสราง/

ซอมแซม 

ผูดอยโอกาส ผู

ยากไรหรือผูยากจน

มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

กองชาง 

รวม 12  โครงการ - - 2,790,000 1,790,000 2,990,000 2,390,000    

 

 

  5.3 งบกลาง (ดานการดําเนินงานอ่ืน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 สํารองจาย เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินหรือมี

สาธารภัยเกิดข้ึน เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน 

บรรเทาความ

เดือดรอนจากภัย

พิบตัิ 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100

ของภัย

ธรรมชาติ 

ราษฎรในพ้ืนท่ีไดรับ

ความชวยเหลือเม่ือ

เกิดภัยพิบัติอยาง

ทันทวงที 

 

 

 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ินของ อบต.ลาด

ตะเคียน 

เพ่ือพัฒนากองทุนสุขภาพ

ระดับตําบลของ อบต.ลาด

ตะเคียน 

สมทบกองทุน 

สปสช. 

จํานวน 1 กองทุน 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 

สมทบ 

รอยละ 45 

ของ

ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาวะ

อนามัยท่ีดี 

สํานักปลัด 

3 คาใชจายในการจัดการ

จราจร (คาปรับจราจร) 

เพ่ือใหจายเปนคาปรับจราจร จํานวน 12 เดือน 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100 

ของคาปรับ

จราจร 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน 

กองคลัง 

4 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพ่ือเปนการสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

รอยละ 5 ของ

คาตอบแทน

พนักงานจาง 

124,447 124,447 124,447 124,447 12 ครั้งตอป สวัสดิการของ

พนักงานจาง 

สํานักปลัด 

5 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (กบท.) 

     เพ่ือจายเปนเงินสมทบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการทองถ่ินใน 

อัตรารอยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับ 

312,048 312,048 312,048 312,048 12 ครั้งตอป สวัสดิการของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 1,286,495 1,286,495 1,286,495 1,286,495 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง  

      1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายใน

วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี 

ปรับปรุงถนนลูกรังใน

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร

บุรีใหเปนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในวิทยาลัย

การอาชีพกบนิทรบุรี 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

100 หนา 0.15 เมตร 

300,000 

 

300,000 300,000 300,000 นักเรียน 

นักศึกษา และ

บุคลากร จํานวน 

1,870 คน 

วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรีไดรับ

งบประมาณสนับสนุน

เพ่ือสรางถนนคอนกรีต

ภายในวิทยาลัยการ

อาชีพกบินทรบุรี 

กองชาง วิทยาลัยการ 

อาชีพกบินทร

บุร ี

 

2 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลภายใน

วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี 

แกปญหาขาดแคลนน้ํา

อุปโภค-บริโภค และ

นักเรียน  นักศึกษาจัด

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

การอาชีพกบนิทรบุรี 

แหลงน้ําบาดาล 

จํานวน 1 บอ 

ความกวาง 6 นิ้ว  

ขนาดปมเมิรส 2 นิ้ว 

190,000 

 

190,000 

 

190,000 

 

190,000 

 

นักเรียน 

นักศึกษา และ

บุคลากร จํานวน 

1,870 คน 

 

สามารถแกปญหาขาด

แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 

และกิจกรรมภายใน

วิทยาลัยการอาชีพ

กบินทรบุรี 

กองชาง วิทยาลัยการ 

อาชีพกบินทร

บุร ี

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมและปรับ

ภูมิทัศนสนามเด็ก

เลน 

เพ่ือปรับปรุงและซอมแซม

สนามเด็กเลน 

นักเรียนอนุบาลไดมี

สถานท่ีออกกําลังกาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนทุกคน

ไดพักผอน เลน

และออกกําลัง

กาย 

นักเรียนมีสถานท่ี

พักผอนและออกกําลัง

กาย 

กองชาง โรงเรียนบาน

โคกกระทอน 

รวม 3  โครงการ - - 540,000 540,000 540,000 540,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริการจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและ 

  สงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 

          : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานพัฒนาทองเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน 

    1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการบริการ

วิชาการ วิชาชีพ 

ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง วิทยาลัย

การอาชีพกบนิทร

บุรี 

 

 

นําความรูทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ ออกใหบริการกับ

ประชาชนผูท่ีมีความสนใจ 

ประชาชนใน

ตําบลลาด

ตะเคียนมี

ความรูทางดาน

อาชีพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 400 คน 

 

 

ประชาชนผูท่ีสนใจในการรบั

บริการวิชาการ วิชาชีพครบ

ตามเปาหมาย 

สํานักปลัด 

อบต.ลาด

ตะเคียน 

วิทยาลัย

การ 

อาชีพ

กบินทรบุรี 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติ

ตามวิถีปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพ่ือใหนักเรียนและ

เยาวชนมีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. เพ่ือใหนักเรียนและ

เยาวชนสามารถปฏิบัติ

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง

ถูกตอง 

3. เพ่ือใหนักเรียนและ

เยาวชนเปนผูมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกับนักเรียน

และเยาวชนในการนําไป

ปรับใชกับชีวิต 

- นักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 93 (บาน

ลาดตะเคียน) 

- เยาวชน

ภายในตําบล

ตําบลลาด

ตะเคียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 93 

(บานลาดตะเคียน)

สามารถนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชีวิต

ประวันได 

รอยละ 70 

- เยาวชนภายใน

ตําบลตําบลลาด

ตะเคียนสามารถนํา

ทรัพยากรในทองถ่ิน

มาใชใหเกิด

ประโยชนและพ่ึงพา

ตัวเองไดรอยละ70 

1. นักเรียนและเยาวชนมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. นักเรียนและเยาวชน

สามารถปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. นักเรียนและเยาวชนเปน

ผูมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. นักเรียนและเยาวชนรูจัก

แหลงเรียนรูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและนําไป

ปรับใชกับชีวิต 

สํานักปลัด 

อบต.ลาด

ตะเคียน 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

รวม 2  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับกานบริหารจัดการดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและ  สงเสริโอกาสทาง

สังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 คุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ 

     นันทนาการ 

         1.1 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 

ที่ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการ 

วันเด็ก

แหงชาต ิ

 

1. เพื่อใหเด็กไทยมีขวัญ

และกําลังใจมากข้ึน 

2. เพื่อใหเกิดความรัก 

สามัคคี เอ้ืออาทรและ

รวมมือรวมใจกัน 

3. เพื่อใหเด็กมีความ

สนุกสนาน และ

ภาคภูมิใจในความเปนคน

ไทย 

1. นักเรียนทุกคนไดรับ

การบริการดานอาหาร

กลางวันและไดรวม

กิจกรรมทุกคน 

2. นักเรียนไดรับความ

สนุกสนาน  

ราเริง มีสุขภาพทั้งกาย

และใจสมบูรณ แข็งแรง 

20,000 20,000 20,000 20,000 1. เด็ก เยาวชน และ

ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ 

ที่เขารวมกิจกรรมเกิด

ความรัก ความสามัคคี 

2. เด็ก เยาวชน และ

ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ 

เขารวมกิจกรรมครบ

ตามจํานวนที่กําหนดไว 

 

 

1. นักเรียนมีความสุข 

สนุกกับการเรียนรูในการ

รวมกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนา และเด็กๆ มีขวัญ

และกําลังใจในการที่จะ

พัฒนาตนเองดียิ่งข้ึน 

2. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาทั้งกายและใจ

เพื่อที่จะเปนเยาวชนที่ด ี

สํานักปลัด 

อบต.ลาด

ตะเคียน 

โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนนุ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการวัน

เด็กแหงชาต ิ

1. เพื่อเปนการสงเสริม

ใหเด็กเปนคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม 

และเปนพลเมืองที่ดีของ

ชาติในอนาคต 

2. เพื่อเปนการพัฒนา

จิตใจใหเด็กไดเห็น

คานิยมที่ดงีามของ

สังคม 

3. เปดโอกาสใหเด็กทีม่ี

ความสามารถไดกลา

แสดงออก 

นักเรียน ผูปกครอง 

และเด็กในชุมชนเขา

รวมกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาต ิ

จํานวน 100 คน 

3,000 3,000 3,000 3,000 1. นักเรียนโรงเรียนบาน

หนองตลาด ผูปกครอง 

และเด็กในชุมชนเขต

บริการของโรงเรียนมี 

ความพึงพอใจรอยละ 100 

2. นักเรียนมีความ 

สามารถในการแสดงออก

และมีความตระหนักเปน

เด็กดี รอยละ 95 

3. ผูปกครอง ชุมชน ให

ความรวมมือและมีความ

พึงพอใจ รอยละ 100 

นักเรียนมีจิตสํานึกกลา

แสดงออกไดถึงความ

เปนคนดีตามหลัก

คานิยม 12 ประการ 

สํานักปลัด 

อบต.ลาด

ตะเคียน 

โรงเรียน

บานหนอง

ตลาด 

1. เปนการสงเสริมใหเด็ก

เปนคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเปนพลเมือง

ที่ดีของชาติในอนาคต 

2. เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจ

ใหเด็กไดคานิยมที่ดีงามของ

สังคม 

3. เพื่อเปดโอกาสใหเด็กทุก

คนที่มีความสามารถไดกลา

แสดงออก 

1. นักเรียนไดเขารวม

กิจกรรมทุกคน 

2. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีคานิยม

ที่ดีงามกลาแสดงออก 

3. นักเรียนมีความ

ตระหนักในการเปนคน

ดีของสังคมและเปน

พลเมืองที่ดีของชาต ิ

4,000 4,000 4,000 4,000 นักเรียนโรงเรียนบาน

คลองรวม ผูปกครอง และ

เด็กในชุมชนเขตบริการ

ของโรงเรียนมีความพึง

พอใจ รอยละ 100 

 

1. นักเรียนทัง้ 100 คน 

และเด็กในเขตบริการใกล 

เคียง มีอาหารรับประทานมี

ของขวัญรางวัลในการจดั

กิจกรรม แสดงออกถึงความ

เปนคนด ี

2. นักเรียนตระหนักถึงการ

เปนคนดีของสังคมและ

เปนพลเมืองที่ดีของชาติ 

โรงเรียนบาน

คลองรวม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจัด

กิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ 

เพื่อใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูสามารถรวม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และ

ผูปกครองไดรวมกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ 

5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนทุกคนไดเขารวม

กิจกรรมวันเด็ก 

นักเรียนไดเขารวม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

ทําใหนักเรียนมีทักษะ

ชีวิต 

สํานักปลัด 

อบต.ลาด

ตะเคียน 

โรงเรียนบาน

โคกกระทอน 

1. เพื่อใหเด็กนักเรียน ครู 

ผูปกครอง และชุมชน 

เห็นความสําคัญของวัน

เด็กแหงชาต ิ

2. เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนมกีารพัฒนาดาน

คุณธรรม จริยธรรม วัฒน 

ธรรมไทย การกีฬามีคานิยม

ที่พึ่งประสงค และกลา

แสดงออกในทางที่ถูกตอง 

3. เพื่อสงเสริมใหเด็ก

นักเรียนยึดมัน่ในคุณงาม 

ความด ีรูหนาที่ในการ

ปฏิบัตตินในทางที่ถูกตอง 

4. เพื่อสรางความสัมพนัธ 

อันดีระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน และโรงเรียนใน

เขตพื้นที่บริการ 

1. เด็กนักเรียน ครู 

ผูปกครอง ชุมชน เห็น 

ความสําคัญของวนัเด็ก

แหงชาติเขารวมกิจกรรม

วันเด็กแหงชาต ิ

2. นักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมมสีุนทรียภาพ 

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

นันทนาการและกลา

แสดงออกในทางที่ถูกตอง 

3. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมมีวฒันธรรม ไทย 

และคานยิมทีพ่งึประสงค 

4. นักเรียนรูหนาทีป่ฏิบัติ

ตนในทางที่ถูกตองดงีาม 

5. โรงเรียนมีความสัมพนัธ

อันดีกับชุมชน 

20,000 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคานิยม

ที่พึงประสงค รอยละ 

95 

2. นักเรียนมี

สุนทรียภาพดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬา นนัทนาการ 

และกลาแสดงออก

ในทางที่ถูกตอง รอยละ 

95 

3. นักเรียนรูหนาที่

ปฏิบัติตนในทางที่

ถูกตองดีงาม  

รอยละ 95 

4. โรงเรียนมี

ความสัมพันธอันดีกับ

ชุมชน 

1. เด็กนักเรียน ครู 

ผูปกครอง ชุมชน เห็น

ความ สําคัญและเขารวม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

2. เด็กนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวัฒนธรรม

ไทย และคานิยมอันพึง

ประสงค 

3. เด็กนักเรียนมี

สุนทรียภาพดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬา นนัทนาการ

ละกลาแสดง ออกในทาง

ที่ถูกตอง 

4. นักเรียนรูหนาทีป่ฏิบัติ

ตนในทางที่ถูกตองดีงาม 

5. โรงเรียนมีความ 

สัมพันธอันดีกับชุมชน 

โรงเรียน 

ลาดตะเคียน

ราษฎรบํารุง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการอาหาร

กลางวัน 

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารกลางวันทุกคน 

นักเรียนได

รับประทานอาหาร

กลางวัน อยางถูก

สุขลักษณะจาํนวน 

50 คน 

196,000 196,000 196,000 196,000 1. นักเรียนไดรับอาหารที่

ถูกหลักอนามัย ครบถวน

ตามหลักโภชนาการครบ 

ทุกคน 

2. นักเรียนมีน้ําหนักและ

สวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐานเหมาะสมกับวัย 

3. นักเรียนทุกคนมี

มารยาทในการรับประทาน

อาหาร รอยละ 100 

นักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงไดเกณฑ

มาตรฐาน 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานหนอง

ตลาด 

1. เพื่อสงเสริมความรูดาน

โภชนาการแกนักเรียน 

2. เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารกลางวนัที่มี

คุณคาและสะอาดทุกคน 

3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี

มารยาทในการรับประทาน

อาหารทีถู่กตองเหมาะสม 

4. เพื่อใหนักเรียนมีภาวะ

โภชนาการที่ดีข้ึนมนี้าํหนัก 

และสวนสูงเหมาะสมกับวัย 

1. นักเรียนมีภาวะ

โภชนาการดีข้ึน 

2. นักเรียนไดรับประทาน

อาหารที่สะอาดและมี

ประโยชน 

3. นักเรียนมีนิสัยการ

รูจักเลือกรับประทาน

อาหารที่มีคุณคา 

4. นักเรียนมีภาวะ

โภชนาการดีข้ึนมีน้ําหนัก

และสวนสูงเหมาะสม 

กับวัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 1. นักเรียนมีความรู

ดานโภชนาการ 

2. นักเรียนได

รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ 

1. นักเรียนมีระเบียบ

วินัยในการรับประทาน

อาหารและรูจักรักษา

ความสะอาดโรงอาหาร 

2. นักเรียนได

รับประทานอาหาร

เพียงพอ สงผลให

สุขภาพรางกายและ

สติปญญาพัฒนาข้ึนตาม

วัย มีน้ําหนักและสวนสูง

ที่เหมาะสมกับวัย 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานคลอง

รวม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการ 

อาหารกลางวัน 

1.เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนมีอาหารกลางวนั

รับประทาน 

2.เพื่อใหโรงเรียนมีอาหาร

กลางวันที่มีคุณภาพ

สําหรับเด็กนักเรียน 

3.เพื่อใหเด็กนักเรียนมี

สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

สมบูรณ 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรยีนระดบักอน

ประถมศึกษาและระดบั

ประถมศึกษาทุกคนไดรับ

บริการอาหารกลางวันจาก

โปรแกรม THAI SCHOOL 

LUNCH  ทุกวันท่ีเปดเรียน 

2. เด็กนักเรยีนระดบักอน

ประถมศกึษา และ ระดบั

ประถมศึกษารอยละ 90   

มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง

สมบูรณ 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีอาหารกลางวัน 

ท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็กนักเรียน 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1.นักเรียนระดับกอน

ประถมศึกษา และ ระดับ

ประถมศึกษาทุกคนไดรับ

บริการอาหารกลางวนัคิด

เปนรอยละ 100 

2.เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ

อยางนอยรอยละ 90 

1.นักเรียนระดับกอน

ประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษาทุกคนไดรับ

บริการอาหารกลางวนั 

2.เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารกลางวันทุกคน 

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวัน อยาง

ถูกสุขลักษณะจํานวน 

50 คน 

524,000 524,000 524,000 524,000 1. นักเรียนไดรับอาหารท่ีถูก

หลักอนามัย ครบถวนตาม

หลักโภชนาการครบทุกคน 

2. นักเรยีนมีนํ้าหนักและสวน 

สูงตามเกณฑมาตรฐาน

เหมาะสมกับวัย 

3. นักเรียนทุกคนมีมารยาท

ในการรับประทานอาหาร  

รอยละ 100 

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

ไดเกณฑมาตรฐาน 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานโคก

กระทอน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการ

สงเสริมนิสัย

รักการอาน 

1. ผูเรียน มีความคิด

สรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน 

รักการอาน รักการเขียน

และรักการคนควา 

2. ผูเรียนคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห คิดนอก

กรอบและเชื่อมโยง

ความรูตาง ๆ จัด

กระบวนการเรียนการ

สอนที่กระตุนใหผูเรียน

ไดมีโอกาสหาคําตอบ

และคนควาดวยตนเอง

อยางสม่ําเสมอ 

1. เพื่อใหนักเรียนใน

ระดับชัน้อนุบาล 1 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทุกคนไดรวมกิจกรรม

รักการอานที่โรงเรียน 

2. เพื่อใหโรงเรียนมี

สื่อและแหลงเรียนรูใช

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักเรียนใหมีนิสัยรัก

การอานและเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

3.เพื่อใหนักเรียนและ

ชุมชนสามารถใช

หองสมุดศึกษาหา

ความรูดวยตนเองได

ตลอดชีวิต 

30,000 30,000 30,000 30,000 1. นักเรียนชัน้อนุบาล 1 

ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทุกคนไดรวมกิจกรรมที่

โรงเรียนจัดข้ึน 

2. โรงเรียนมีหองสมุด

เปนแหลงศึกษาคนควา

หาความรูและมุม

หนังสือทุกหองเรียน 

3. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทุกคนใชบริการ

หองสมุดในการคนควา

หาความรู 

1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 

ถึง ม.3 มีนิสัยรักการ

อานโดยอานไดและอาน

คลอง รอยละ 75 

2. นักเรียนชันอนุบาล 1 

ถึงชั้น ม.3 ใชบริการ 

หองสมุดคนควาหา

ความรูประกอบการ

เรียนรูในสาระตาง ๆ ได

ตามเกณฑที่กําหนด รอย

ละ 75 

3. โรงเรียนมีหองสมุด

เปนแหลงศึกษาคนควา 

หาความรูและมุมหนังสือ

ทุกหองเรียน (หองสมุด

เคลื่อนที่) 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

 

4 โครงการ

สงเสริมรัก

การอาน 

เพื่อใหนักเรียนไดเกิด

ทักษะการเรียนรูการ

คิดวิเคราะหการฝก

ปฏิบัติดวยตนเอง 

 

 

นักเรียนโรงเรียน

บานโคกกระทอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนทุกคนไดใช

อุปกรณในการฝกการ

อาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีข้ึน 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานโคก

กระทอน 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 195 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 โครงการ 

คายภาษา 

อังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 

1. เพื่อสรางความมัน่ใจ

และการกลาแสดงออก

ดานการใชภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน 

2. เพื่อสงเสริมพัฒนา

ทักษะการฟง พูด อาน 

เขียนใหกับนักเรียน 

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียน 

1. นักเรียนมีความกลา

และมั่นใจในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

2. นักเรียนสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเบื้องตนได 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 1. นักเรียนมีความกลา

และมั่นใจในการใช

ภาษา อังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

2. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาศักยภาพการใช

ภาษา อังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

1. นักเรียนมีความกลา

และมั่นใจในการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

2. นักเรียนสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเบื้องตนได 

 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

6 โครงการจัดซ้ือ

เครื่องฉายทึบ

แสงและ

โปรเจคเตอร 

เพื่อใชเคร่ืองฉายทึบ

แสงและโปรเจคเตอรใน

การจัดการเรียนการ

สอน 

นักเรียนชั้นอนบุาลถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

มีเคร่ืองฉายทึบแสง

และโปรเจคเตอรใชใน

หองเรียนทุกหอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 1. ครูมีอุปกรณการสอน

ที่ทันสมัย 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูข้ึน 

นักเรียนไดใชสื่อการ

เรียนกาสอนที่ทนัสมัยทาํ

ใหสนใจรวมกิจกรรมการ

เรียนมากข้ึนทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูข้ึน 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานโคก

กระทอน 

7 โครงการ

จัดซ้ือเครื่อง

ดนตรีไทย 

(อังกะลุงราว) 

 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองดนตรี

ไทย (อังกะลงุราว) และ

เคร่ืองประกอบจังหวะ

ใหเพียงพอตอการจัดทาํ

วงดนตรีไทย 

 

นักเรียนไดมีเคร่ือง

ดนตรีไทย (อังกะลุง

ราว) ใชในการเรียน 

95,000 95,000 95,000 95,000 นักเรียนอยางนอยรอย

ละ 20 สามารถเลน

อังกะลุงราวเปนเพลงได 

นักเรียนมีความสามารถ

เลนอังกะลุงราวไดและ

นําไปใชในการประกอบ

อาชีพได 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานโคก

กระทอน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8 โครงการ

จัดซ้ือหนังสือ

หองสมุด 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ

หองสมุดไวบริการ

นักเรียน 

หองสมุดมีหนังสือไว

บริการนักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนทุกคนไดใช

หนังสือในหองสมุดเปน

แหลงเรียนรู 

นักเรียนมีหนังสือ

สําหรับคนควา 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานโคก

กระทอน 

รวม 8  โครงการ - - 2,817,000 2,817,000 2,817,000 2,817,000 - - - - 

 

 

1.2 แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการ

เครือขายสตรี

ลาดตะเคียน

ตานภัยมะเร็ง

ราย 

เพ่ือใหสตรีใน

กลุมเปาหมายไดรับ

การตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 

และมีความรูในเรื่อง

การตรวจเตานมดวย

ตนเอง 

 

 

 

สตรีอายุ 30-60 ปไดรับ

การฝกทักษะเรื่องการ

ตรวจเตานมดวยตนเอง 

35,000 35,000 35,000 35,000 สตรีอายุ 30-60 ป มีทักษะ

ในเรื่องการตรวจมะเร็งเตา

นมไดดวยตนเอง คิดเปน

รอยละ 80 และไดรับการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกอยาง

นอย รอยละ 20 ตอป 

 

 

 

เกิดเครือขายสตรี

ลาดตะเคียน ตาน

ภัยมะเร็งราย 

และกลุม 

เปาหมายไดรับ

การตรวจคัดกรอง

โรงมะเร็งเตานม 

สํานักปลัด รพ.สต. 

ลาดตะเคียน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการ

ปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือลดอัตราการปวย

จากโรคไขเลือดออก 

และใหประชาชนมี

สวนรวมในการ

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

อัตราการปวยดวยโรค

ไขเลือดออกลดลง

ประชาชนมีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองในเรื่อง

การปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

35,000 35,000 35,000 35,000 อัตราการปวยดวยโรค

ไขเลือดออกลดลงหรือไม

มากกวาคามัธยฐาน

ยอนหลัง 5 ป 

อัตราการปวย

ดวยโรค

ไขเลือดออก

ลดลง 

สํานักปลัด รพ.สต. 

ลาดตะเคียน 

3 โครงการภาคี

รวมใจ

ปองกันภัย

เอดส 

เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปมี

ความรูและทักษะใน

เรื่องการปองกัน

ตนเองจากโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไปมีความรูและทักษะ

ในเรื่องการปองกัน

ตนเองจากโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

35,000 35,000 35,000 35,000 เยาวชนและประชาชนท่ี

ผานการอบรม มีความรู

และความเขาใจ ท่ีถูกตอง

ในเรื่องการปองกันตนเอง

จากโรคติดตอทางเพศ 

สัมพันธ คิดเปนรอยละ 95 

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปมี

ความรูและทักษะ

ในเรื่องการปองกัน

ตนเองจาก

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

สํานักปลัด รพ.สต. 

ลาดตะเคียน 

4 โครงการ

สงเสริม

สุขภาพจิตใน

วัยทํางาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในวยั

ทํางานมีสุขภาพจิตท่ี

ดีทํากิจกรรมตางๆ

เพ่ือลดความตึง

เครียดจากการ

ทํางาน 

 

ประชาชนในวยัทํางานมี

ความรูและทักษะในเรื่อง

การลดภาวะความตึง

เครียดจากการทํางาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในวัยทํางานท่ี

ผานการอบรม มีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่อง

การผอนคลายจากความตึง

เครียด คิดเปน 

รอยละ 95 

ประชาชนในวยั

ทํางานท่ีผานการ

อบรมมีทักษะใน

เรื่องการผอน

คลายความตึก

เครียดจากการ

ทํางาน 

สํานักปลัด รพ.สต. 

ลาดตะเคียน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 โครงการพัฒนา

งานสาธารสุข

มูลฐาน หมูท่ี 1 

– 13 ตําบล

ลาดตะเคียน 

1. เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพดาน

สาธารณสุขของ อสม. 

2. เพ่ือแกไขปญหา

สาธารณสุขของชุมชน 

 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานและจิต

อาสา ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 – 

หมูท่ี 13 ตําบลลาด

ตะเคียน จํานวน 230 คน 

97,500 97,500 97,500 97,500 อสม.มีความรูและทักษะใน

การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 90 

1. อาสาสมัคร

สาธารณสุขมี

ความรู มีทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

2. ระบบสาธารณ 

สุขมูลฐาน ไดรับ

การปรับปรุงสงผล 

ใหประชาชนใน

หมูบาน มีสุขภาพ

ท่ีดีข้ึน 

3. ชุมชนไดรับการ

แกไขปญหา

สาธารณสุข 

สํานักปลัด อาสาสมัคร

สาธารณสุข

ประจําหมูบาน  

หมูท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 5  โครงการ - - 232,500 232,500 232,500 232,500 - - - - 
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1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (ดานสรางความเขมแข็งชุมชน) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการ 

TO BE NUMBER 

ONE  (รณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด) 

 

1. เพ่ือใหนักเรียนบุคลากรของ

โรงเรียนตระหนักและเห็นความ 

สําคัญในการลด ละ เลิกยาเสพ

ติด 

2. เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาวางให

เกิดประโยชน และเขารวม

กิจกรรมตางๆ อยางมีความสุข 

3. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพ จิตดี สุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง  

4. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค และนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในชีวิตประจําวัน 

5. เพ่ือใหนักเรียนหางไกลยาเสพ

ติด เปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ

และอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

1. นักเรียน 275 คน 

ไมยุงเก่ียวกับยาเสพ

ติด 

2. นักเรียน 275 คน 

มีสุขนิสัยมีสุขภาพกาย 

สุภาพจิตท่ีดี มี

ความสุข 

3. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มี

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

4. นักเรียนเปนคนเกง 

คนดี มีคุณภาพ อยูใน

สังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 1. นักเรียนโรงเรียน

ลาดตะเคียนราษฎร

บํารุง เขารวมกิจกรรม 

TO BE NUMBER 

ONE  รอยละ 100 

2. นักเรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตดี  

รอยละ 95 

3. นักเรียนรอยละ 

100ไมติดยาเสพติด 

4. นักเรียนเปนคนดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม 

อยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

1. นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานยิม

ท่ีพึงประสงค มี

คุณภาพ เปนหนึ่งได

โดยไมยุงเก่ียวกับยา

เสพติด 

2. นักเรียนเปนคนเกง 

คนดี และอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

 

สํานักปลัด โรงเรียน 

ลาด

ตะเคียน

ราษฎร

บํารุง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการรณรงค

และปองกันยา

เสพติด 

1. เพ่ือใหนักเรียนผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ  

ถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยง

ตอยาเสพติด 

2. เพ่ือสรางตระหนักใหผูเขา

รับการฝกอบรมเก่ียวกับพิษภัย 

และบทลงโทษ  ของผูท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด 

3. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม

มีทักษะชีวิตของเยาวชนในการ

ปองกันตนเองใหหางไกลจาก

ยาเสพติด 

4. เพ่ือจะฝกหัดเยาวชนเปนผู

ประพฤติ และเปนพลเมืองดี

ของชาติบานเมืองในอนาคต 

 

- นักเรียนชั้น มี

ความรู ความเขาใจ

ถึงภัยอันตราย  และ

ความเสี่ยงตอยาเสพ

ติด 

- นักเรียนชั้น

ตระหนักเก่ียวกับพิษ

ภัย และบทลงโทษ  

ของผูท่ีเก่ียวของกับ

ยาเสพติด 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ดานปริมาณ 

- รอยละของนักเรียน

ท่ีเขารวมโครงการ

รณรงคและปองกัน

ยาเสพติด 

ดานคุณภาพ 

-  คาเฉลี่ยความพึง

พอใจในการปฏิบัติ

กิจกรรมของ

โครงการรณรงค

และปองกันยาเสพ

ติด 

 

1. นักเรียนท่ีเขาอบรม

มีโครงการรณรงคและ

ปองกันยาเสพติด 

2. เยาวชนรูจัก

ตัดสินใจหลีกเลี่ยง ไม

เก่ียวของกับสารเสพ

ติดทุกชนิด 

3. สถานศึกษาได

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

บรรลุผลสําเร็จตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพ

ติด แผนสรางภูมิคุม 

กันและปองกันยาเสพ

ติดในสถานศึกษา 

4. เยาวชนท่ีเขาอบรม

มีความตระหนัก ตอ

พิษ ภัย อันตรายของ 

ภัยยาเสพติดทุกชนิด 

 โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด 

ปงบประมาณ 

2561 อําเภอ

กบินทรบุรี  

จังหวัดปราจีนบุรี 

1. เพ่ือปฏิบัติงานตามแนวทาง

ของศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 

2. เพ่ือบูรณาการทุกหนวยงาน 

ในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบาน/

ชุมชน 

1. ผูประสานพลัง

แผนดิน 14 ตําบล 

193 หมูบาน 3 

เทศบาลตําบล 23 

ชุมชน 

2. เปาหมาย หมูบาน/

ชุมชน/สถานี

ตํารวจภูธร 3 แหง 

และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

จํานวน 20 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000  1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบูรณาการทุก

หนวยงานในพ้ืนท่ี

หมูบาน/ชุมชนในการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 14 

ตําบล 193 หมูบาน 

2. ลดปญหายาเสพ

ติดในพ้ืนท่ีไมใหมีการ

แพรระบาด หรือหวน

กลับเขามาในพ้ืนท่ีอีก 

ทําใหสามารถแกไข

และปองกันปญหายา

เสพติดไดอยางยั่งยืน 

 อําเภอ

กบินทรบุรี 

รวม 3  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - - 
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1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนา

คุณธรรม 

จริยธรรม 

“คายพุทธ

บุตร” นักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา  93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนัก

และเปนบุคคลแหงการเรียนรู

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เปนไทย มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือเสริมสรางจิตใจให

เขมแข็ง และสามารถตัดสินใจ

ไดอยางถูกตอง ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงตน

เปนพุทธมามกะตาม

หลักธรรมคําสอนของพุทธ

ศาสนา 

4. เพ่ือเปนการเฉลิมพระ

เกียรติ “เยาวชนไทยทําดี

ถวายในหลวง” 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี  1- 3 ทุกคนไดเขา

รวมกิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผูเรียนตระหนัก

และปฏิบัติตนอยางมี

คุณธรรมจรยิธรรมอัน

พึงประสงค อาสา

ทํางานเพ่ือประโยชน 

ใหกับสวนรวมดวย

ความเต็มใจและอยาง 

มีความสุขรอยละ 90 

2. ผูเรียนตระหนัก

และปฏิบัติตนอยางมี

คุณธรรมจริยธรรมอัน

พึงประสงค อาสา

ทํางานเพ่ือประโยชน

ใหกับสวนรวมดวย

ความเต็มใจ และอยาง

มีความสุข 

นักเรียนโรงเรียนไทยรฐั

วิทยา  93  (บานลาด

ตะเคียน) ไดแสดงตนเปน

พุทธมามกะ พรอมท้ัง

ตระหนักในความเปนไทย

มีความรู ดานคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนําไป

ประพฤติปฏิบัติในชีวิต 

ประจําวันไดอยาง

เหมาะสมถูกตองมีพลังใจ

ท่ีเขมแข็งเปนทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณคาตอสังคม  

และประเทศชาติ 

 

 โรงเรียน

ไทยรัฐ

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการจัดงาน

เทศกาลมาฆปูรมี

ศรีปราจีน 

จังหวัดปราจีน 

ครั้งท่ี 32 

ประจาํป 2561 

1. เพ่ือเปนการบูชาและนอม

รําลึกถึงคุณพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ และคําสั่งสอน

ขององคสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจา 

2. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมของจังหวัด

ปราจีนบรุี 

3. เพ่ือสงเสริม ทํานุบํารุง

ศาสนาใหเจริญรุงเรืองเปนท่ีพึง

ทางใจของประชาชนท่ัวไป 

ดานปริมาณ 

1. พระภิกษุสงฆสามเณร 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

และนักทองเท่ียวท่ัวไป 

เขารวมงาน จํานวน 

50,000 รูป/คน 

ดานคุณภาพ 

1. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน มีความรูใน

หลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได  

รอยละ 80 

2. จํานวนนักทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  1. พระภิกษุ เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ไดปฏิบัติ

ธรรมและรวมกิจกรรมใน

วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

2. พระภิกษุ เด็ก เยาวชน 

และประชาชน ไดนํา

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใชใน

ชีวิตประจําวันอันเปน

รากฐานในการพัฒนา

สงัคมประเทศชาติใหมี

ความเจริญรุงเรืองสืบไป 

3. นักทองเท่ียวรับรูการ

จัดงานเทศกาลมาฆปูรมี

ศรีปราจีน และเขา

รวมงานเทศกาลฯเพ่ิมข้ึน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ

มรดกไทย เทิด

ไทองคสมเด็จ

พระบาทสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี เนื่องใน

โอกาสวันคลาย

วันพระราช

สมภพ 2 

เมษายน 2561 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ฉลองวันพระชนมายุ 62 

พรรษา 2 พรรษา 2 เมษายน 

2561 

2. เพ่ือใหพสกนิกรทุกหมูเหลา

แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมาหากษัตริย 

3. เพ่ือใหประชาชนของจังหวัด

ปราจีนบุรี เห็นคุณคา

วัฒนธรรมทองถ่ินและ

ประเพณีท่ีดีงาม และสงเสริม

การทองเท่ียวของจังหวัด 

รวมถึงเปนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมนําไปสูสังคม

เปนสุขท่ีถาวร และยั่งยืนตอไป 

1. สวนราชการทุกสวน 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงาน

ภาคเอกชน พระสงฆ 

นักเรียน นักศึกษา และ 

ประชาชนทุกหมูเหลา 

รวมกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

2. ขาราชการ พอคา 

พระสงฆ นกัเรียน 

นักศึกษา และประชาชน

ทุกสาขาอาชีพ ไดรวม

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

10,000 10,000 10,000 10,000  1. ทุกภาคสวนในจังหวัด

ปราจีนบุรี ไดรวมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 63 

พรรษา 2 เมษายน2561 

2. ประชาชนทุกหมูเหลาได

แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

3. ประชาชนทุกหมูเหลาได

เห็นคุณคาและรวมกัน

อนุรักษ วัฒนธรรมและ

ประเพณีท่ีดีงามรวมถึงเปน

การพัฒนาคุณภาพชีวติและ

สังคมนําไปสูสงัคมเปนสุขท่ี

ถาวร และความสามารถสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี 

ผสมผสานกับการนํามิติทาง

ศาสนา ใหเกิดความม่ันคง 

ยั่งยืนตลอดไป 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 โครงการสืบสาน 

วัฒนธรรมไทย 

ในโรงเรียนและ

ชุมชนดาน

ศิลปะการแสดง

ดนตรี-นาฏศิลป

ไทย 

1. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครอง 

และประชาชนในทองถ่ิน เห็น

คุณคารวมกันอนุรักษสืบสาน และ

เผยแพรวัฒนธรรมไทย  

ดานศิลปะการแสดงดนตรี

นาฏศิลปไทย 

2. เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรมไทย โดยผาน

ศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป

ไทย 

3. เพื่อใหเยาวชนในวัยเรียน 

รวมกันทํากิจกรรมกลุมใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน แกตนเอง และ

สังคม 

4. เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน

ใหกับเยาวชนวัยเรียนใหหางไกลยา

เสพติด และสิ่งยั่วยุที่ไมพึงประสงค 

5. เพื่อพัฒนาชุมนุมดนตรี

นาฏศิลปไทยของโรงเรียน โดย

จัดซื้อ จัดหาอุปกรณดนตรี เสื้อผา 

เคร่ืองแตงกาย ในการจัดการแสดง

ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

1. นักเรียน ผูปกครอง 

และประชาชนท่ัวไป  

ชื่นชม รักเห็นคุณคาของ

ศิลปะการแสดงดนตรี-

นาฏศิลปซ่ึงเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม และรวม 

กันอนุรักษ สืบสาน 

เผยแพรวัฒนธรรมไทย 

ในโรงเรียน และชุมชน 

2. มีอุปกรณดนตรี 

เสื้อผา เครื่องแตงกาย 

ในการจัดการแสดง

เพียงพอ 

3. นักเรียนมีภูมิคุมกัน 

กลาแสดงออกในทางท่ี

ถูกตอง รูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนหางไกล 

ยาเสพติด และสิ่งยั่วยุท่ี

ไมพึง ประสงค 

4. โรงเรียนไดเผยแพร

วัฒนธรรมไทยสูชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 1. นักเรียนมีสุนทรีย 

ภาพดานศิลปะ ดนตรี 

รอยละ 95 

2. นักเรียนมีความ

กลาแสดงออก ในสิ่งท่ี

ถูกตอง และมีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

รอยละ 95 

3. นักเรียน ครู 

ประชาชนในทองถ่ิน

เห็นคุณคาของ

ศิลปะการแสดง

ดนตรี-นาฏศิลปไทย 

และรวมกัน อนุรักษ 

สืบสาน เผยแพรมรดก

ทางวัฒนธรรม  

รอยละ 95 

4. โรงเรียนมีความ 

สัมพันธอันดีกับชุมชน 

1. นักเรียนมีความภูมิใจท่ี

ไดแสดงความสามารถ

ทางดานศิลปะการแสดง

ดนตรีนาฏศิลปไทย 

2. นักเรียน ครู ผูปกครอง 

ประชาชน ในทองถ่ิน เห็น

คุณคาวัฒนธรรมไทย 

รวมกันอนุรักษ สืบสาน 

และเผยแพรศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 

3. นักเรียนรูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด และสิ่ง ยั่วยุท่ีไม

พึงประสงค 

4. ศิลปะการแสดงดนตรี

นาฏศิลปไทย ของโรง 

เรียนมีคุณภาพ พรอมท่ีจะ

เผย แพรสูชุมชน 

สํานักปลัด โรงเรียน 

ลาด

ตะเคียน

ราษฎร

บํารุง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ

นาฏศิลปรําไทย 

1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให

นักเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษนาฏศิลปรําไทย 

2. เพ่ือฝกใหนักเรียนมีความ

อดทนตอการฝกหัด และมี

สมาธิในการเรียนดีข้ึน 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน และ

มีเจตคติท่ีดีตอนาฏศิลปไทย 

4. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นักเรียนใหมีความชื่นชม รัก

และหวงแหนในนาฏศิลปไทย

ซ่ึงเปนเอกลักษณและศิลปะ

ประจําชาติ 

5. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงความสามารถทางดาน

นาฏศิลปรําไทยและสงแขงขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุก

ป 

 

 

1. สถานศึกษาสามารถ

เปนแหลงเรียนรูของ

ชุมชนในดานนาฏศิลป

รําไทยได 

2. รอยละ 100 ของ

นักเรียนในชุมชน

อนุรักษนาฏศิลปรําไทย 

มีความพึงพอใจเห็น

คุณคาในตนเอง มีความ

ม่ันใจ กลาแสดงออก

อยางเหมาะสมสรางผล 

งานจากการเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป 

3. นักเรียนสามารถนํา

การแสดงนาฏศิลปรํา

ไทยชวยงานชุมชนได

อยางเหมาะสม 

10,000 10,000 10,000 10,000 1. สถานศึกษาสามารถ

เปนแหลงเรียนรูของ

ชุมชนในดานนาฏศิลป

รําไทยได 

2. รอยละ 100 ของ

นักเรียนในชุมชน

อนุรักษนาฏศิลปรํา

ไทย มีความพึงพอใจ

เห็นคุณคาในตนเอง มี

ความม่ันใจกลา

แสดงออกอยาง

เหมาะสมสรางผลงาน 

จากการเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป 

3. นักเรียนสามารถนํา

การแสดงนาฏศิลปรํา

ไทยชวยงานชุมชนได

อยางเหมาะสม 

1. นักเรียนมีความเขาใจ 

สามารถเลือกเรียนรูได

ตามความสนใจ ความ

พอใจและความถนัด 

2. สถานศึกษาสามารถ

เปนแหลงเรียนรูของ

ชุมชนในดานนาฏศิลป

รําไทยได 

3. สถานศึกษาสามารถ

นําการแสดงนาฏศิลปรํา

ไทยชวยเหลือในงาน

ชุมชนตางๆ และมีสวน

รวมในการอนุรักษ

นาฏศิลปไทยใหคงอยู

เปนศิลปะประจําชาติ

สืบไป 

สํานักปลัด โรงเรียน

บานคลอง

รวม 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

6 โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมไทยใน

โรงเรียนและ

ชุมชนดานดนตรี 

– นาฏศิลปไทย 

1. เพื่อเรียนรูสืบสานการเลน

ดนตรีและนาฏศิลปไทย 

2. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย

ดานดนตรีและนาฏศิลป 

3. เพื่อใหนักเรียนรัก หวงแหน 

และอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

1. นักเรียนรูจักสืบสาน

การเลนดนตรีและ

นาฏศิลปไทย 

2. นักเรียนไดเผยแพร

วัฒนธรรมไทยดานดนตรี

และนาฏศิลป 

3. นักเรียนรัก หวงแหน 

และอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. ครูและนักเรียนรอยละ 

80 รูจักสบืสานการเลน

ดนตรีและนาฏศิลปไทย 

2. ครูและนักเรียน 

รอยละ 80 ไดเผยแพร

วัฒนธรรมไทยดานดนตรี

และนาฏศิลป 

3. ครูและนักเรียน  

รอยละ 80 รัก หวงแหน 

และอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1. นักเรียนรูจักสืบสานการ

เลนดนตรีและนาฏศิลปไทย 

2. นักเรียนไดเผยแพร

วัฒนธรรมไทยดานดนตรี

และนาฏศิลป 

3. นักเรียนรักหวงแหน 

และอนุรักษ สืบสานศิลปะ 

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐวทิยา

93 (บาน

ลาด

ตะเคียน) 

7 โครงการ

พัฒนาการเรียนรู

ดานดนตรีสากล

(วงโยธวาทิต) 

1. เพื่อสงเสริมทักษะใหผูเรียนได

มีความรูและประสบการณดาน

ดนตรีสากล 

2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ 

เจตคติ และมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ความ สามารถพิเศษ

ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล

ไดแสดงออกในการเรียนการสอน 

 

 

1. นักเรียน สามารถฝก

ปฏิบัติตามแบบฝกข้ัน

พื้นฐานดนตรีสากลได 

2. นักเรียน สามารถเลน

เคร่ืองดนตรีสากลไดอยาง

นอย 1 ชิ้น 

3. นักเรียนสามารถรวม

เลนดนตรีสากล วงโยธ

วาทิตกับผูอ่ืนได 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. นักเรียนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับเก่ียวกับ

ดนตรีสากลทั้งทางภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติได  

รอยละ 95 

2. นักเรียนสามารถรวม

เลนดนตรี สากลเปนวง

กับผูอ่ืนไดอยางมีความ 

สุข มีความรัก ความสนใจ 

มีความชื่นชม ภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

1. ผูเรียนไดเรียนรูและมี

ความรูจากประสบการณจริง 

รอยละ 95 

2. ผูเรียนมีทักษะ เจตคติ 

และมีความ คิดริเร่ิม

สรางสรรค ความสามารถ

พิเศษความสนใจของผูเรียน

รายบุคคลไดแสดงออกใน

การเรียนการสอน รอยละ 

95 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน

ท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7 โครงการ

พัฒนาการเรียนรู

ดานดนตรีสากล

(วงโยธวาทิต) 

3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการ

ทํางานเปนกลุมเปนทีม อยู

รวมกันอยางมีความสุขในการ

รวมกิจกรรมตางๆ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง 

4. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักใช

เวลาใหเกิดประโยชนและมี

โอกาสประสบความสําเร็จในการ

ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิดความชืน่

ชมยินดีตอความสําเร็จนัน้ๆ 

4. นักเรียนรูจักใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนไมไปมั่ว

สุมกับสิ่งเสพตดิทั้งหลาย

ทั้งปวงและใหบริการ 

วงโยธวาทิตกับชุมชนได 

    3. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ

ดานดนตรี สงผลให

ผูเรียนมีอารมณ-จิตใจ 

สังคมและสติปญญา 

เปนคนดี คนเกง และมี

ความสุข 

3. ผูเรียนรูจักการทํางานเปน

กลุมเปนทีม อยูรวมกันอยาง

มีความสุขในการรวม

กิจกรรมตางๆ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง  

รอยละ 95 

4. ผูเรียนมีสุนทรียภาพดาน

ดนตรีสงผลใหผูเรียนมี

อารมณ-จิตใจ สังคมและ

สติปญญา เปนคนดี คนเกง

และมีความสุข 

5. ผูเรียนไดรูจักใชเวลาให

เกิดประโยชนและมีโอกาส

ประสบความ สําเร็จในการ

ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเกิด

ความชื่นชมยินดีตอ

ความสําเร็จนั้นๆ รอยละ95 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

รวม 7  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตร 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจัด

อบรมสราง

จิตสํานึก

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน 

 

 

1. เพ่ือใหไดความรู

เก่ียวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. บุคลากรใน

โรงเรียน ชุมชน  

มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. บุคลากรในโรงเรียน มีจิต สํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. บุคลากรในโรงเรียนรูคุณคา  

มีความตระหนักตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

30,000 30,000 30,000 30,000 1. บุคลากรในโรงเรียน 

รอยละ 80 มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. บุคลากรในโรงเรียน 

รอยละ 80 มีจิตสํานึกใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1. บุคลากรในโรงเรียน 

มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 

2. บุคลากรในโรงเรียน  

มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 

 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการจัด

อบรมสราง

จิตสํานึก

อนุรักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน 

 

 

3. เพ่ือใหรูคุณคา

ของทรัพยากรและ

การดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม 

4. บุคลากรในโรงเรียนสามารถ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

    3. บุคลากรในโรงเรียน 

รอยละ 80 รูคุณคามี

ความตระหนักตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

4. บุคลากรในโรงเรียน 

รอยละ 80 สามารถดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. บุคลากรในโรงเรียน

รูคุณคา มีความ

ตระหนักตอการใช

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4. บุคลากรในโรงเรียน

สามารถดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐ 

วิทยา 93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทาง 

  สังคมบนฐานแหงความเรียนรู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

                : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  

       1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคการและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

             1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ดานบริหารท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สงเสริม

ประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

 

1. เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนไทย รัฐ

วิทยา 93 (บานลาดตะเคียน)ทุกคน

ไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติตนตามวิถี

ประชาธิปไตยในโรงเรียน และได

เขาใจบทบาทการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 

2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถ

อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

1. นักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา93 (บานลาด

ตะเคียน) สามารถปฏิบัติ

ตนตามวิถีการปกครอง

ประชาธิปไตย 

2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

93 (บานลาดตะเคียน) 

เปนองคกรแหงการ

แลกเปลีย่นเรียนรู 

10,000 10,000 10,000 10,000 1. นักเรียนมีความรู

ความเขาใจการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2. นักเรียนตระหนัก

ถึงการมีคุณธรรม  

3. ประการ และ

นําไปใชในการดําเนิน

ชีวิต 

นักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา93 

(บานลาด

ตะเคียน) 

สามารถปฏิบัติ 

ตนตามวิถีการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 

93 (บาน

ลาด

ตะเคียน) 

 

 

 

 

รวม 1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรีท่ี 1  พัฒนาเมืองนาอยู ส่ิงแวดลอมและโลจิสติกส 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการกอสรางคอนกรีต

เสริมเหล็กจากบานโคก

แหลมทองเหนือ หมูท่ี 9 

ตําบลลาดตะเคียน

เชื่อมตอบานปราสาท 

หมูท่ี 7 ตําบลหาดนาง

แกว 

1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนไดขนสง

สนิคาการเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอ

ระหวางตําบลลาดตะเคียนกับ

ตําบลหาดนางแกว 

 

 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 

แบบ ผ 03 
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ท่ี โครงการ วัตประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานอางมหา หมูท่ี 6 

ตําบลลาดตะเคียน 

เชื่อมตอบานโคกชัน 

หมูท่ี 1 ตําบลกรอก

สมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ 

1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนไดขนสง

สนิคาการเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอ

ระหวางตําบลลาดตะเคียนกับ

ตําบลกรอกสมบูรณ 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6  เมตร  

ยาว 1,600 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานหนองสาแหรก  

หมูท่ี 12 เชื่อมตอบานนา

คลองกลาง หมูท่ี 1 ตําบล

เขาไมแกว 

1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนไดขนสง

สินคาการเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอ

ระหวางตําบลลาดตะเคียนกับ

ตําบลเขาไมแกว 

 

 

 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 

1,500 เมตร  พรอม

ติดตั้งปายโครงการ 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานโคกแหลมทอง 

หมูท่ี 9 เชื่อมตอถนนสาย

สระบัว – บานโนนเจริญ 

ตําบลเขาไมแกว 

1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนไดขนสง

สนิคาการเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอ

ระหวางตําบลลาดตะเคียนกับ

ตําบลเขาไมแกว 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 

1,600 เมตร  พรอม

ติดตั้งปายโครงการ 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บานหนองตลาด หมูท่ี 7 

เชื่อมตอ ถนนลาดยางสาย

ใหม 359 อําเภอสนามชัย

เขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนไดขนสง

สนิคาการเกษตรมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอ

ระหวางตําบลลาดตะเคียนกับ

ตําบลสนามชัยเขต 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,750 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

 

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

กองชาง 

รวม 5  โครงการ  34,020,000 34,020,000 34,020,000 34,020,000    
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รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  1  

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

1. โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานโคกแหลมทองเหนือ หมูท่ี 9 ตําบลลาดตะเคียนเช่ือมตอ  

บานปราสาท หมูท่ี 7 ตําบลหาดนางแกว 

 

2. ท่ีมาของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) หนา 141 ขอ 1 (แนบแผนพัฒนาส่ีป 

หนาปก ประกาศใชแผนส่ีป และหนาแผนงาน/โครงการ) โดยมีลักษณะและท่ีมาจาก (ดําเนินการมากกวา 1 

ขอ) 

   () แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน หมูท่ี 9 บานคลองรวม 

  () ปญหาความตองการจากการประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2561-2564) ประจําป พ.ศ.2559 วันท่ี  21  ตุลาคม  2559 

  () ปญหาความตองการของประชาชนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป ซ่ึงทําความตกลง/บันทึกตกลง

รวมกันระหวาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนและองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว 

   () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ

ดําเนินการ และ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการทรัพยสินหลังการ

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จและครบกําหนดเวลาตามหลักประกัน 

 

3. ลักษณะโครงการ 

   (    ) โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการเดิม) ตอเนื่องการประสานโครงการ พ.ศ............... 

   () โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการใหม) 

 

4. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากถนน บานโคกแหลมทองเหนือ หมูท่ี 9 ตําบลลาดตะเคียน เชื่อมตอบานประสาท หมูท่ี 7 ตําบล

หาดนางแกว เปนเสนทางท่ีประชาชนไดใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันเปนถนนดินลูกรังไดชํารุด

เสียหาย และเสนทางสายดังกลาวประชาชนไดใชเปนเสนทางสัญจรอยูเปนประจํา ทําใหประชาชนไมไดรับความ

สะดวกและกอใหเกิดความเดือดรอนในการใชเสนทาง จึงจําเปนตองกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก และมีความปลอดภัยมากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

5.2 เพ่ือใหประชาชนไดขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3 เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนกับตําบลหาดนางแกว 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บานโคกแหลมทองเหนือ หมูท่ี 9  ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ถึงบาน

ประสาท  หมูท่ี 7 ตําบลหาดนางแกว  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 พิกัด  UTM จุดเริ่มตน  15343000N  790500E   จุดสิ้นสุด  15341000N  791500E    

       

7. ผลการศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม 

  ไมตองศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม สามารถดําเนินการไดทันที 

 

8. เปาหมาย/ผลผลิต 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. วิธีดําเนินการ 

 ประกวดราคา 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาส่ีป 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

6,930,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 

 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกอสราง 

 

12. ผูประสานงานโครงการ 

 ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   13.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตในการสัญจร 

  13.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วประหยัดระยะเวลา

และคาใชจายในการเดินทาง 

   13.3 ประชาชนไดรับความสะดวกในคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนและตําบลหาดนางแกว 

 

14. ผูเสนอโครงการ 
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รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  2 

ขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานอางมหา หมูท่ี 6 ตําบลลาดตะเคียน เช่ือมตอบานโคกชัน 

หมูท่ี 1 ตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ 

 

2. ท่ีมาของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) หนา 142 ขอ 2 (แนบแผนพัฒนาสามป 

หนาปก ประกาศใชแผนส่ีป และหนาแผนงาน/โครงการ) โดยมีลักษณะและท่ีมาจาก (ดําเนินการมากกวา 1 

ขอ) 

  () แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน หมูท่ี 6 บานอางมหา 

 () ปญหาความตองการจากการประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสี่

ป (พ.ศ.2561-2564) ประจาํป พ.ศ.2569 วันท่ี 21  ตุลาคม  2559 

  () ปญหาความตองการของประชาชนทองถ่ิน ต้ังแต 2 แหงข้ึนไป ซ่ึงทําความตกลง/บันทึกตกลง

รวมกัน ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนและองคการบริหารสวนตําบลกรอกสมบูรณ 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน 

 () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ

ดําเนินการ และ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการทรัพยสินหลังการ

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จและครบกําหนดเวลาตามหลักประกัน 

 

3. ลักษณะโครงการ 

  (    ) โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการเดิม) ตอเนื่องการประสานโครงการ พ.ศ............... 

  () โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการใหม) 

 

4. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากถนน บานอางมหา หมูท่ี 6 ตําบลลาดตะเคียน เชื่อมตอ บานโคกชัน หมูท่ี 1 ตําบลกรอกสมบูรณ 

อําเภอศรีมหาโพธิ  เปนเสนทางท่ีประชาชนไดใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันเปนถนนดินลูกรังไดชํารุด

เสียหาย และเสนทางสายดังกลาวประชาชนไดใชเปนเสนทางสัญจรอยูเปนประจํา ทําใหประชาชนไมไดรับความ

สะดวกและกอใหเกิดความเดือดรอนในการใชเสนทาง จึงจําเปนตองกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาว

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก และมีความปลอดภัยมากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

5.2 เพ่ือใหประชาชนไดขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3 เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนกับตําบลกรอกสมบูรณ 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บานอางมหา หมูท่ี 6 ตําบลลาดตะเคียน เชื่อมตอ บานโคกชัน  หมูท่ี 1 ตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรี

มหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

พิกัด  UTM จุดเริ่มตน  15282000 N  784900 E    จุดสิ้นสุด  15278000 N  784800 E    
 

7. ผลการศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม 

 ไมตองศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม สามารถดําเนินการไดทันที 

 

8. เปาหมาย/ผลผลิต 

 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกวาง 6  เมตร ยาว 1,600 เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. วิธีดําเนินการ 

 ประกวดราคา 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาส่ีป 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2563 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 
 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกอสราง 

 

12. ผูประสานงานโครงการ 

 ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   13.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตในการสัญจร 

  13.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วประหยัดระยะเวลา

และคาใชจายในการเดินทาง 

   13.3 ประชาชนไดรับความสะดวกในคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนและตําบลกรอกสมบูรณ 

 

14. ผูเสนอโครงการ 

 

 

(นางสาวพิไลลักษณ  ปะบัวบาน) 
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รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  3 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานหนองสาแหรก หมูท่ี 12 เชื่อมตอบานนาคลองกลาง หมูท่ี 1 

ตําบลเขาไมแกว 

 

2. ท่ีมาของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) หนา 142 ขอ 3 (แนบแผนพัฒนาส่ีป 

หนาปก ประกาศใชแผนส่ีป และหนาแผนงาน/โครงการ) โดยมีลักษณะและท่ีมาจาก (ดําเนินการมากกวา 1 

ขอ) 

  () แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน หมูท่ี 12 บานโคกกลาง 

  () ปญหาความตองการจากการประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2561-2564) ประจําป พ.ศ.2559 วันท่ี 21  ตุลาคม  2559 

  () ปญหาความตองการของประชาชนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป ซ่ึงทําความตกลง/บันทึกตกลง

รวมกันระหวาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนและองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ

ดําเนินการ และ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการทรัพยสินหลังการ

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จและครบกําหนดเวลาตามหลักประกัน 

 

3. ลักษณะโครงการ 

  (    ) โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการเดิม) ตอเนื่องการประสานโครงการ พ.ศ............... 

  () โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการใหม) 

 

4. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากถนนจากบานหนองสาแหรก หมูท่ี 12 เชื่อมตอบานนาคลองกลาง หมูท่ี 1 ตําบลเขาไมแกว เปน

เสนทางท่ีประชาชนไดใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันเปนถนนดินลูกรังไดชํารุดเสียหาย และเสนทาง

สายดังกลาวประชาชนไดใชเปนเสนทางสัญจรอยูเปนประจํา ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกและกอใหเกิด

ความเดือดรอนในการใชเสนทาง จึงจําเปนตองกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวเพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก และมีความปลอดภัยมากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

5.2 เพ่ือใหประชาชนไดขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3 เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนกับตําบลกรอกสมบูรณ 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 บานหนองสาแหรก หมูท่ี 12 ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เชือ่มตอ บานนา

คลองกลาง  หมูท่ี 1 ตําบลเขาไมแกว  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

พิกัด  UTM จุดเริ่มตน  1528200 N  792100 E   จุดสิ้นสดุ   1529100 N  792400 E     

 

7. ผลการศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม 

 ไมตองศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม สามารถดําเนินการไดทันที 

 

8. เปาหมาย/ผลผลิต 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. วิธีดําเนินการ 

 ประกวดราคา 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาส่ีป 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

 

11. ตัวช้ีวัด 

  จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกอสราง 

 

12. ผูประสานงานโครงการ 

 ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  13.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการสัญจร 

  13.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วประหยัดระยะเวลา

และคาใชจายในการเดินทาง 

   13.3 ประชาชนไดรับความสะดวกในคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนและตําบลเขาไมแกว 

 

14. ผูเสนอโครงการ 
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าน) 

รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  4 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานโคกแหลมทอง หมูท่ี 9 เช่ือมตอถนนสายสะบัว – บาน

โนนเจริญ ตําบลเขาไมแกว 

 

2. ท่ีมาของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) หนา 143 ขอ 4 (แนบแผนพัฒนาส่ีป 

หนาปก ประกาศใชแผนส่ีป และหนาแผนงาน/โครงการ) โดยมีลักษณะและท่ีมาจาก (ดําเนินการมากกวา 1 

ขอ) 

   () แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน หมูท่ี 9 บานคลองรวม 

  () ปญหาความตองการจากการประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.2561-2564) ประจําป พ.ศ.2559 วันท่ี  21  ตุลาคม 2559 

  () ปญหาความตองการของประชาชนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป ซ่ึงทําความตกลง/บันทึกตกลง

รวมกันระหวาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนและองคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

   () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ

ดําเนินการ และ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการทรัพยสินหลังการ

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จและครบกําหนดเวลาตามหลักประกัน 

 

3. ลักษณะโครงการ 

   (    ) โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการเดิม) ตอเนื่องการประสานโครงการ พ.ศ............... 

   () โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการใหม) 

 

4. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากถนน หมูท่ี 9 บานโคกแหลมทอง เชื่อมตอถนนสายสะบัว – บานโนนเจริญ ตําบลเขาไมแกว เปน

เสนทางท่ีประชาชนไดใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันเปนถนนดินลูกรังไดชํารุดเสียหาย และเสนทางสาย

ดังกลาวประชาชนไดใชเปนเสนทางสัญจรอยูเปนประจํา ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกและกอใหเกิดความ

เดือดรอนในการใชเสนทาง จึงจําเปนตองกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวเพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก และมีความปลอดภัย  มากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

5.2 เพ่ือใหประชาชนไดขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3 เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนกับตําบลเขาไมแกว 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บานโคกแหลมทอง หมูท่ี 9 เชื่อมตอถนนสายสะบัว – บานโนนเจริญ ตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

 พิกัด  UTM จุดเริ่มตน  1386458N  10167531E   จุดสิ้นสุด  1384225N  101666676E          

 

7. ผลการศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม 

  ไมตองศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม สามารถดําเนินการไดทันที 

 

8. เปาหมาย/ผลผลิต 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. วิธีดําเนินการ 

 ประกวดราคา 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาส่ีป 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

5,7600,000 5,7600,000 5,7600,000 5,7600,000 

 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกอสราง 

 

12. ผูประสานงานโครงการ 

 ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   13.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตในการสัญจร 

  13.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วประหยัดระยะเวลา

และคาใชจายในการเดินทาง 

   13.3 ประชาชนไดรับความสะดวกในคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนและตําบลหาดนางแกว 

 

14. ผูเสนอโครงการ 
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(นางสาวพิไลลักษณ  ปะบัวบาน) 

รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  5 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานหนองตลาด หมูท่ี 7 เช่ือมตอถนนลาดยางสายใหม 359 

อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

2. ท่ีมาของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ.2561-2564) หนา 143 ขอ 5 (แนบแผนพัฒนาส่ีป 

หนาปก ประกาศใชแผนส่ีป และหนาแผนงาน/โครงการ) โดยมีลักษณะและท่ีมาจาก (ดําเนินการมากกวา 1 

ขอ) 

   () แผนงาน/โครงการจากแผนชุมชน หมูท่ี 7 บานหนองตลาด   

  () ปญหาความตองการจากการประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือทบทวนแผนชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาสี่

ป (พ.ศ.2561-2564) ประจาํป พ.ศ.2559 วันท่ี  21  ตุลาคม  2559 

  () ปญหาความตองการของประชาชนทองถ่ิน ตั้งแต 2 แหงข้ึนไป ซ่ึงทําความตกลง/บันทึกตกลง

รวมกันระหวาง .................................................................... 

   () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน 

  () อยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ

ดําเนินการ และ องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน  รับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการทรัพยสินหลังการ

ดําเนินการโครงการแลวเสร็จและครบกําหนดเวลาตามหลักประกัน 

 

3. ลักษณะโครงการ 

   (    ) โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการเดิม) ตอเนื่องการประสานโครงการ พ.ศ............... 

   () โครงการประสานแผนพัฒนา (โครงการใหม) 

 

4. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากถนน หมูท่ี 7 บานหนองตลาด เชื่อมตอ ถนนลาดยางสายใหม 359 อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เปนเสนทางท่ีประชาชนไดใชสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันเปนถนนดินลูกรังไดชํารุดเสียหาย 

และเสนทางสายดังกลาวประชาชนไดใชเปนเสนทางสัญจรอยูเปนประจํา ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก

และกอใหเกิดความเดือดรอนในการใชเสนทาง จึงจําเปนตองกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลาวเพ่ือให

ประชาชนไดรับความสะดวก และมีความปลอดภัยมากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

5.2 เพ่ือใหประชาชนไดขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.3 เพ่ือกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนกับตําบลกรอกสมบูรณ 
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6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บานหนองตลาด หมูท่ี 7  ตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมตอถนนสายใหม 

359  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 พิกัด  UTM จุดเริ่มตน  1378170N  10168479E   จุดสิ้นสุด  1376721N  10170659E  

         

7. ผลการศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม 

  ไมตองศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอม สามารถดําเนินการไดทันที 

 

8. เปาหมาย/ผลผลิต 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ 

 

9. วิธีดําเนินการ 

 ประกวดราคา 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาส่ีป 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 

 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกอสราง 

 

12. ผูประสานงานโครงการ 

 ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   13.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตในการสัญจร 

  13.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วประหยัดระยะเวลา

และคาใชจายในการเดินทาง 

   13.3 ประชาชนไดรับความสะดวกในคมนาคมเชื่อมตอระหวางตําบลลาดตะเคียนและอําเภอสนามชัยเขต 

 

14. ผูเสนอโครงการ(นางสาวพิไลลักษณ  ปะบัวบาน) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ยุทธศาสตร 

ท่ี 1  

พัฒนาเมืองนา

อยู สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทุนทางสังคม และ

ชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

คอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานโคก

แหลมทองเหนือ 

หมูท่ี 9 ตําบลลาด

ตะเคียนเชื่อมตอ

บานปราสาท 

หมูท่ี 7 ตําบลหาด

นางแกว 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือกอสราง ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชา ชน

ไดขนสงสินคา

การเกษตรมีความ

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนน

เชื่อมตอระหวาง

ตําบลลาดตะเคียน

กับตําบลหาดนาง

แกว 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

ถนนกวาง 6 

เมตร 

ยาว 1,000 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสรมิเหลก็ท่ี

กอสราง 

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

อบต. 

ลาด

ตะเคียน 

แบบ ผ.03/1 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟสทติกคอนกรีต 

จากหมูที่ 7  

บานปราสาท  

ตําบลหาดนางแกว

เชื่อมตอหมูที่ 9 

บานโคกแหลมทอง 

ตําบลลาดตะเคียน 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

ถนนลาดยางแอส

ฟสทติกคอนกรีต 

กวาง 6 เมตร  

ยาว 1,800 เมตร 

และติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 รอยละ 100 

ของถนน

ลาด 

ยางที่

กอสราง 

1. ประชา ชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

สัญจรไปมา

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรไดอยาง

รวดเร็ว 

2.ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคมเชื่อม

ระหวางตําบล 

อบต. 

หาดนาง

แกว 

2 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทนุทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน 

อุตสาห 

กรรม

และการ

โยธา 

โครงการกอสราง

เข่ือนปองกันตลิ่งพัง

แควพระปรงตลอด

แนว จากหมูที่ 9 

บานทาข้ีเหล็ก ถึง 

ม. 5 บานนางเลงถึง

เขตเทศบาลตําบล

เมืองเกา 

 

เพื่อปองกันการ

พังทลายของดิน

บริเวณริมตลิ่ง

เนื่องจากการกัดเซาะ

ของกระแสน้ํา 

เข่ือน คสล. 

 500 ม. 

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจรอยละ 

80 

การพังทลาย

ของดินลดลง 

อบต.

กบินทร 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน 

อุตสาห 

กรรม

และการ

โยธา 

โครงการกอสราง

เข่ือนกันตลิ่งพัง

ตลอดแนวคลอง

พระปรง หมูที่ 5  

ตําบลกบินทร 

1.เพื่อกอสรางเข่ือน

กันตลิ่งพัง ตลอดแนว

คลองพระปรงบริเวณ 

หมูที่ 5 ตําบลกบนิทร 

ในเขตเทศบาลตําบล

เมืองเกาและอบต.

กบินทร 

2.เพื่อบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ริมตลิง่ และ

พื้นที่เกษตรกร 

3.เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาแหลงน้าํ 

4.เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนนโยบาย

รัฐบาลเก่ียวกับการ 

บริหารจัดการน้ํา 

1.คลองพระปรง

ไดรับการกอสราง

เข่ือนกันตลิ่งพัง 

2.ประชาชนที่

อาศัยอยูในพื้นที่

ริมตลิ่งและพืน้ที่

เกษตรสามารถ

ดํารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพได 

3.แหลงน้ําใน

อําเภอกบินทรบุรี

ไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงใหดีข้ึน 

4.เปนการสนอง

ตอนโยบายของ

รัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนที่

ประสบ

ปญหา

เดือดรอน 

1.คลองพระ

ปรงไดรับการ

กอสรางเข่ือน

กันตลิ่งพัง 

2.แหลงน้ําของ

อําเภอกบินทร

บุรีมีการพัฒนา

และปรับปรุง

ใหสามารถใช

งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.เกิดเครือขาย

ความรวมมือ

ระหวางองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

4.ปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชน

ไดรับการ

เยียวยาจาก

หนวยงานรัฐ 

เทศบาล

เมืองเกา 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 ยุทธศาสตร

จังหวัดที่ 5 

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

อุตสาหก

รรมและ

การโยธา 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต

สายหมูที่ 7  

ต.หนองก่ี  

อ.กบินทรบุรี  

ถึง หมูที่ 7  

ต.ทุงโพธิ์ – ต.แกง

ดินสอ อ.นาด ี

เพื่อใหถนนได

มาตรฐาน ระบบ

คมนาคมดีข้ึน 

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

กวาง 7 เมตร  

ยาว 4,200 เมตร 

ผิวจราจรหนา 5 

เซนติเมตร 

10,500,000    1.รอยละ

ของ

ประชาชนที่

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยข้ึน 

2.รอยละ

ของอุบัติเหตุ

ที่ลดลง 

1.ระบบ

คมนาคมดีข้ึน 

2.ประชาชน

สัญจรไปมา

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย ข้ึน 

3.ลดปญหา

อุบัติเหตุ 

 

อบต.

หนองก่ี 

4 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

เมืองนาอยู 

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายแยก

บานหนองปรือ หมูที่ 

8 บานหนองคลา หมู

ที่ 7 ตําบลวังตะเคียน 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

ระยะทาง 8 กิโลเมตร 

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2.เพื่อเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถาย

สินคาออกสูตลาดใน

พื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

 

 

 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท  

ติกคอนกรีต  

กวาง 6 เมตร  

ยาว 15,000เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

 

 

 

 

 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 รอยละ 100 

ของ

ถนนลาดยาง

ที่กอสราง 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสินคา

ทางการเกษตร

ไดอยางรวดเร็ว

ประหยัดเวลา

และคาใชจาย

ในการเดินทาง 

อบต. 

ยานรี 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมืองนา

อยูสิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.)  

หมูที่ 3 ตําบลนา

แขม เชื่อมตอ  

หมูที่ 6  

ตําบลกบินทร 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจนีบุรี 

เพื่อใหถนนได

มาตรฐาน 

เสนบานนายบุญเลิศ 

เครือโสม หมูท่ี 3 

ตําบลนาแขมเช่ือม 

ตอหมูท่ี 6 ตําบล

กบินทร อําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี ระยะทาง

ยาว 1,000 เมตร 

กวาง 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1.รอยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

2.รอยละ

ของ

ประชาชน

พึงพอใจ 

ทําให

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

อบต. 

นาแขม 

6 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางหลัง 

วัดอางศิลาตาํบล

นนทรี หมูที่ 1  

ถึงตําบลนาแขม 

เพื่อใหการสัญจร

ระหวางการเชื่อมตอ

ตําบลนาแขมกับ

ตําบลนนทรีใหความ

สะดวกและรวดเร็ว

ข้ึน 

กอสรางถนนลาด 

ยางกวาง 6 ม. 

ยาว 1,200 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมต่ํา

กวา 4,800 ตรม. 

ตามรูปแบบโยธาธิ

การและผังเมือง

ปกครอง 

2,688,000 2,688,000 2,688,000 2,688,000  1. ราษฎร

ระหวาง สอง

ตําบลไดรบั

ความสะดวกใน

การคมนาคม

และการบรรทุก

ผลผลติทาง

การเกษตร

ออกจําหนาย 

2. มีผิวจราจรท่ี

ไดมาตรฐาน

เพียงพอกับ

ความตองการ

ของประชาชน 

อบต. 

นนทรี 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

สะพานเชื่อม

ระหวางตําบลเมือง

เกากับตําบลสําพัน

ตา พรอมถนนเชื่อม

ทาง (หมูที่ 22  

บานเลยีบ ตาํบล

เมืองเกา  กับหมูที่ 

3 ตําบลสําพนัตา 

อําเภอนาด)ี 

เพื่อกอสรางสะพาน กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 9 

เมตร ยาว 100 

เมตร พรอม

ปรับปรุงถนนดนิ

ลูกรัง กวาง 5 

เมตร ยาว 2,000 

เมตร 

32,000,000    จํานวน

สะพานที่

กอสราง 

ประชาชนฝง

ตําบลเมืองเกา 

จํานวน 3,200 

ครัวเรือน 

จํานวน

ประมาณ 

11,102 คน 

ประชาชนฝง

ตําบลสําพนั

ตา จํานวน 

1,964 

ครัวเรือน 

จํานวน

ประมาณ 

5,435 คน 

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยใน

การเดินทาง

ขามแควพระ

ปรง 

 

 

อบต. 

เมืองเกา 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลสติกคอนกรีต 

สาย หมูที่ 9 บาน

หนองตาสา ตําบล

วังดาล อําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี เชื่อม

บานหนองหอขาว 

หมูที่ 1 ตําบลดงบัง  

อําเภอประจันตคาม  

จังหวัดปราจนีบุรี 

เพื่อใหการสัญจรไป

มาระหวางตาํบลมี

ความสะดวกมากข้ึน 

ถนนลาดยาง 

Asphaltic 

concrete ผิว

จราจร กวาง 5 

เมตร ระยะทาง 

0.665 กิโลเมตร 

2,660,000    ความพึง

พอใจของ

ผูใชเสนทาง

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชน

ทั่วไปไดใช

ถนนสัญจรไป

มาไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

อบต. 

วังดาล 

9 ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมือง 

นาอยู

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

ระหวาง หมูที่ 7 

บานหนองคลา 

ตําบลวังตะเคียน ถึง

บานโปรงคาง ตาํบล

วังตะเคียน 

เพื่อสะดวกปลอดภัย

ในการเดินทางและ

ขนสงสนิคา

การเกษตร 

กอสรางถนนลาด 

ยางระหวางหมูที่ 7 

บานหนองคลา 

ตําบลวังตะเคียน 

ถึงบานโปรงคาง 

ตําบลวังตะเคียน 

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

 

 

 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 รอยละของ

ประชาชน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยใน

การเดินทาง

และขนสง

สินคา

การเกษตร 

อบต. 

วัง

ตะเคียน 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

10 ยุทธศาสตร 

ท่ี 3   

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

การบริหาร

จัดการทรัพยากร

ธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร

บริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม 

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสาย 

รพช.เขาลูกชาง - 

โนนเจริญ ถึง ถนน

สาย 359  

(จากบานขุนดาน - 

ถนนสาย 359) 

 

 1. เพื่อใหประชาชน 

หมูที่ 3,6,10 ตําบลเขา

ไมแกว และตาํบล

กรอกสมบูรณ อําเภอ

ศรีมหาโพธ ิไดรับ

ประโยชนรวมกันและ

บรรเทาความเดือด 

รอนใหกับประชาชนที่

สัญจรไปมา                     

2. เพื่อใหประชาชนมี

ความสะดวกในการ

ขนพืชผลทาง

การเกษตร 

ถนนลาดยางสาย 

รพช.เขาลูกชาง - 

โนนเจริญ ถึง 

ถนนสาย 359 

(จากบานขุนดาน 

- ถนนสาย 359) 

ขนาดความกวาง 

6 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 10 กม. 

 

14,000,000  

 

14,000,000  

 

14,000,000  

 

14,000,000  

 

รอยละ 80 

ของจํานวน

ประชาชน 

หมูที่ 3,6,10 

ตําบลเขาไม

แกว และ

ตําบลกรอก

สมบูรณ 

อําเภอศรี

มหาโพธิ 

ไดรับความ

สะดวกใน

การเดินทาง     

ประชาชน

ไดรับ

ประโยชนและ

บรรเทาความ

เดือดรอนใน

การสัญจรไป

มา   

 

อบต. 

เขาไม

แกว 

11 ยุทธศาสตรที่ 

1 พัฒนาเมือง

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1 การ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานอาง

มหา หมูที่ 6 ตําบล

ลาดตะเคียน เชื่อม 

ตอบานโคกชัน 

หมูที่ 1 ตําบลกรอก

สมบูรณ อําเภอศรี

มหาโพธ ิ

1. เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพื่อใหประชาชนได

ขนสงสนิคาการ เกษตร

มีความสะดวกและ

รวดเร็วยิง่ข้ึน 

3. เพื่อกอสรางถนน

เชื่อมตอระหวางตําบล

ลาดตะเคียนกับตาํบล

กรอกสมบูรณ 

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนน

กวาง 6  เมตร 

ยาว 1,600 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 จํานวน

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ที่กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

อบต. 

ลาด

ตะเคียน 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานหนอง

สาแหรก 

หมูที่ 12 เชื่อมตอ

บานนาคลองกลาง 

หมูที่ 1 ตําบลเขาไม

แกว 

1. เพื่อกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพื่อใหประชาชน

ไดขนสงสินคา

การเกษตรมีความ

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

3. เพื่อกอสรางถนน

เชื่อมตอระหวาง

ตําบลลาดตะเคียน

กับตําบลเขาไมแกว 

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนน

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 

เมตร  พรอม

ติดตั้งปาย

โครงการ 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กที่

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

อบต. 

ลาด

ตะเคียน 

13 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานโคก

แหลมทอง หมูที่ 9 

เชื่อมตอถนนสาย 

สระบัว – บานโนน

เจริญ ตําบลเขาไม

แกว 

1. เพื่อกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพื่อใหประชาชนได

ขนสงสนิคา

การเกษตรมีความ

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

3. เพื่อกอสรางถนน

เชื่อมตอระหวาง

ตําบลลาดตะเคียน

กับตาํบลเขาไมแกว 

 

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนน

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,600 

เมตร  พรอม

ติดตั้งปาย

โครงการ 

5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กที่

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

อบต. 

ลาด

ตะเคียน 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

14 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานหนอง

ตลาด หมูที่ 7 

เชื่อมตอถนนลาด 

ยางสายใหม 359 

อําเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. เพ่ือใหประชาชนได

ขนสงสินคาการเกษตรมี

ความสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือกอสรางถนน

เช่ือมตอระหวางตําบล

ลาดตะเคียนกับตําบล

สนามชัยเขต 

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,750 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

โครงการ 

 

13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 จํานวนถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็กที่

กอสราง 

 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

อบต. 

ลาด

ตะเคียน 

15 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1 การ

พัฒนาดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีตจาก 

หมูที่ 7 บานปราสาท 

ตําบลหาดนางแกว 

เชื่อมตอหมูที่ 10 

บานชําโสม  

ตําบลกบินทร 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

 

 

 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท

ติก คอนกรีต  

กวาง 6  เมตร  

ยาว 4,500 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

 

 

 

 

 

 

8,340,000 8,340,000 8,340,000 8,340,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 

1.ประชาชนไดรับ 

ความสะดวก รวด 

เร็วปลอดภยัใน

การคมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสินคาทาง 

การเกษตรไดอยาง

รวดเร็วประหยัด 

เวลาและ

คาใชจายใน 

การเดินทาง 

2.ประชาชนไดรับ 

ความสะดวกใน

การคมนาคมเชือ่ม

ระหวางตําบล 

อบต.

หาดนาง

แกว 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

16 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีต จาก 

หมูที่ 7 บานปราสาท 

ตําบลหาดนางแกว 

เชื่อมตอหมูที่ 5   

บานโปรงชางแทง 

ตําบลลาดตะเคียน  

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต   

กวาง 6 เมตร  

ยาว 1,300 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 

1. ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรไดอยาง

รวดเร็ว

ประหยัดเวลา

และคาใชจาย

ในการเดินทาง 

2. ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคมเชื่อม

ระหวางตําบล 

อบต.

หาดนาง

แกว 

17 โครงการกอสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากหมูที่ 5 

บานเขาดนิ ตาํบล

หาดนางแกว

เชื่อมตอหมูที่ 12 

บานริมน้ํา ตาํบล

กบินทร 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

 

 

 

ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก   

กวาง 6 เมตร  

ยาว 1,300 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

5,070,000 5,070,000 5,070,000 5,070,000 รอยละ 

100 ของ

ถนน    

คอนกรีต

เสริมเหล็ก

ที่กอสราง 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

18 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีต จาก 

หมูที่ 7 บานปราสาท

ตําบลหาดนางแกว 

เชื่อมตอหมูที่ 1  

บานนาคลองกลาง 

ตําบลเขาไมแกว 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต   

กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,100 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

 

3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 

1.ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรไดอยาง

รวดเร็ว

ประหยัดเวลา

และคาใชจาย

ในการเดินทาง 

2.ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคมเชื่อม

ระหวางตําบล 

อบต. 

หาดนาง

แกว 

19 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีต จาก 

หมูที่ 7 บานปราสาท

(หนองกก) ตําบลหาด

นางแกว เชื่อมตอ 

หมูที่ 9  

 บานคลองรวม  

ตําบลลาดตะเคียน   

 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

 

 

 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต   

กวาง 6 เมตร  

ยาว 5,000 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

 

9,260,000 9,260,000 9,260,000 9,260,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีต จาก 

หมูที่ 7 บานปราสาท 

ตําบลหาดนางแกว 

เชื่อมตอหมูที่ 9  

บานคลองรวม ตําบล

ลาดตะเคียน 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรมขน

ถายสินคาออกสูตลาด

ในพื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท

ติก คอนกรีต  

กวาง 6 เมตร  

ยาว 5,000 เมตร  

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

9,260,000 9,260,000 9,260,000 9,260,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 

1.ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัยใน

การคมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรไดอยาง

รวดเร็ว

ประหยัดเวลา

และคาใชจาย

ในการเดินทาง 

2.ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคมเชื่อม

ระหวางตําบล 

อบต. 

หาดนาง

แกว 

21 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟสท

ติกคอนกรีตพรอมทอ

ลอดเหลี่ยมระบายน้ํา 

1 จุด  จากหมูที่ 4  

บานวังทอง ผานบาน

หนองกงตําบล 

หาดนางแกว เชื่อมตอ

หมูที่ 13   

บานลาดไพจิตร  

ตําบลลาดตะเคียน 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,450 เมตร 

1. เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2. เพื่อใหเปนการ

สงเสริมทางดาน

การเกษตรกรรม 

ขนถายสินคาออก 

สูตลาดในพื้นที่และ

ตําบลใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

พรอมทอลอด

เหลี่ยมระบายน้าํ 

1 จุด กวาง 6 

เมตร ยาว 3,450

เมตร  พรอม

ติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

 

9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 รอยละ 100

ของถนน    

ลาดยางที่

กอสราง 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

     ชวงที่ 1 จากบาน

ลาดไพจิตร หมู 13 

ตําบลลาดตะเคียน 

ถึง บานนางสุชาดา 

อังชุน หมู 4 บาน

หนองกง ตําบลหาด

นางแกว ถนนกวาง  

6 เมตร ระยะทาง 

550 เมตร 

ชวงที่ 2 จากบาน

นางสุชาดา อังชุน 

หมู 4 บานหนองกง 

ตําบลหาดนางแกว 

ถึง หมูที่ 4 ถนน 

ลาดยางทางหลวง

ชนบทสายบานโคก

กระทอน – คลอง

ชะลอแวง พรอมทอ

ลอดเหลีย่มระบาย

น้ํา 1 จุด ถนนกวาง 

6 เมตร ระยะทาง 

2,950 เมตร 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

22 ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุน

ทางสงัคม

และความ

มั่นคงสูสงัคม

เปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

อุตสาหก

รรมและ

การโยธา 

โครงการกอสราง

เข่ือนปองกันตลิ่งพัง

ริมแมน้ําปราจนีบุรี 

เพ่ือปองกันการพัง 

ทลายของดินบริเวณริม

ตลิ่งเน่ืองจากการกัด

เซาะของกระแสนํ้า 

เข่ือน คสล.  

200 ม. 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ประชาชนมี

ความพึงพอ 

ใจรอยละ80 

การพังทลาย

ของดินลดลง 

กองชาง 

อบต.

กบินทร 

23 โครงการกอสราง

และปรับปรุงภูมิ

ทัศนบริเวณหนอง

ปลาแขยงใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

1.เพื่อกอสรางอาคาร 

หองน้ําศาลาสาํหรับ

พักผอนฯลฯ และ

ปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณหนองปลาแขยง

ใหเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศ 

2.เพื่อขุดลอกหนองปลา

แขยงไมใหหนองน้ําตื้น

เขิน 

3.เพื่อกําจัดวัชพชืและ

ผักตบชวา 

4.เพื่อพฒันาและปรับ 

ปรุงพืน้ทีบ่ริเวณหนอง

ปลาแขยงใหเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจ 

5.เพื่อสงเสริมและ

สนบัสนนุนโยบาย

รัฐบาล 

1.หนองปลาแขยง

ไดรับการกอสราง

อาคาร หองน้ํา 

ศาลาสําหรับ

นั่งเลน ฯลฯ 

พรอมปรับปรุงภูมิ

ทัศนโดยรอบ 

2.มีการกําจัด

วัชพืชและ

ผักตบชวา 

3.ประชาชนที่

สัญจรผานไปมา

ไดชมวิว ทิวทัศน

ที่สวยงาม 

4.ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจเมื่อ

ไดเขาไปพักผอน

และทองเที่ยว 

 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

เมื่อไดเขาไป

พักผอนและ

ทองเที่ยว

หรือ

ใหบริการใน

พื้นที่บริเวณ

หนองปลา

แขยง 

1.มีกากอสราง

อาคาร หองน้ํา 

ศาลาสําหรับ

พักผอนและ

ปรับปรุงภูมิทัศน 

2.มีการขุดลอก

หนองปลาแขยง

ไมใหหนองน้ําต้ืน

เขิน 

3.มีการกําจัด

วัชพืชและผักตบ 

ชวาในการรักษา

สภาพแวดลอม 

4.มีการพัฒนา

และปรับปรุงพื้นที่

บริเวณหนองปลา

แขยงใหเปนสถาน 

ที่พักผอนหยอนใจ 

5.เทศบาลตําบล

เมืองเกาและอบต.

เมืองเกาได

สงเสริมและ

สนับสนุนนโยบาย

รัฐบาล 

เทศบาล

เมืองเกา 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                       หนา 240 

ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

24 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

พัฒนาเมือง 

นาอยู 

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีต เชื่อม

ระหวางตําบลหนองก่ี

กับตําบลบานนา 

บริเวณสะพานขาม

แควโสมง หมูที่ 1 

ตําบลหนองก่ีกับ 

หมูที่ 1 ตําบลบานนา 

1. เพื่อใชเปนเสนทาง

สัญจรและบรรทุก

ผลผลติทางการเกษตร 

2. เพื่อใหเด็กนักเรียน

สะดวกในการเดินทาง

ไปศึกษาเลาเรียน 

3. เพื่อใหมีถนนได

มาตรฐานใชสัญจรได

สะดวกรวดเร็วมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิน 

กอสราง

ถนนลาดยาง

แอสฟลท 

ติกคอนกรีต 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,000 

เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  1.ราษฎรไดรับ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

และบรรทุก

ผลผลิตทางการ 

เกษตรออก 

จําหนายอีกท้ังผู

ท่ีอยูอาศัยสอง

ขางทางปลอด

มลพิษจากฝุน 

2. คุณภาพชีวิต

ของประชาชนดี

ข้ึน 

อบต.

หนองก่ี 

25 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

เมืองนาอยู 

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสาย

โรงเรียนบานโนนหัว

บึง คลองแสง 

หนองคลา หมูที่ 7 

ตําบลวังตะเคียน 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจนีบุรี 

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย  

ในการคมนาคม 

2.เพื่อเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถายสนิคา 

ออกสูตลาดในพืน้ที่

และตาํบลใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท

ติก คอนกรีต 

กวาง 6 เมตร ยาว 

15,000 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 100 

ของถนน

ลาด 

ยางที่

กอสราง 

ประชาชนไดรบั

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

สัญจรไปมาขน 

สงสินคาทาง 

การเกษตรได

อยางรวดเร็ว

ประหยดัเวลา

และคาใชจายใน

การเดินทาง 

 

อบต. 

ยานรี 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

26 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

เมืองนาอยู 

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

บล็อกคอนเวิรส ถนน

สายตรอกปลาไหล เขา

กระแตบริเวณสวนยาง

นายถนอม พันโท  

หมูท่ี 6 ตําบลยานรี 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

1.เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย ในการคมนาคม 

2.เพ่ือเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถายสินคา 

ออกสูตลาดในพ้ืนท่ีและ

ตําบลใกลเคียง 

กอสรางบล็อก

คอนเวิรสถนน

สายตรอกปลา

ไหล เขากระแต 

บริเวณสวนยาง

นายถนอม  

พันโท 

750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละ 100 

ของ

ประชาชนที่

จะไดรับ

ประโยชน

จากการ

สรางบล็อก

คอนเวิรส 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกในการ

คมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรไดอยาง

รวดเร็ว

ประหยัดเวลา

และคาใชจาย

ในการเดินทาง 

อบต. 

ยานรี 

27 โครงการกอสราง

บล็อคคอนเวิรส ถนน

สายตรอกปลาไหล 

โนนหัวบึง หนองคลา 

บริเวณกอนถึงบานหัว

บึง หมูท่ี2 ตําบลยานร ี

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

1.เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย ในการคมนาคม 

2.เพ่ือเปนการสงเสรมิ

ทางดานการเกษตรกรรม 

การขนถายสินคาออกสู 

ตลาดในพ้ืนท่ีและตําบล

ใกลเคียง 

กอสรางบล็อก

คอนเวิรสถนน

สายตรอกปลา

ไหล โนนหัวบึง 

หนองคลา บริเวณ

กอนถึงบานโนน

หัวบึง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

28 โครงการกอสราง

บล็อคคอนเวิรส ถนน

สายตรอกปลาไหล 

หนองปรือหนองคลา 

บริเวณกอนถึงบาน

อางเตย หมูท่ี 4 ตําบล

ยานรี อําเภอกบินทร

บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1.เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคม 

2.เพ่ือเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถาย

สินคาออกสูตลาดใน

พ้ืนท่ีและตําบลใกลเคียง 

กอสรางบล็อก

คอนเวิรสถนน

สายตรอกปลา

ไหล หนองปรือ 

หนองคลา บริเวณ

กอนถึงบานโนน

หัวบึง 

750,000 750,000 750,000 750,000 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

29 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

เมืองนาอยู 

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสาย

โคกสวาง หมูที่ 7 

ตําบลยานรี  

บานชําโสม  

ตําบลกบินทรบุรี 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจนีบุรี 

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2.เพื่อเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถาย

สินคาออกสูตลาดใน

พื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

กวาง 6 เมตร  

ยาว 10,000 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ 

100 ของ

ถนนลาด 

ยางที่

กอสราง 

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกใน

การ

คมนาคม 

สัญจรไปมา 

ขนสงสนิคา

ทางการ

เกษตรได

อยางรวดเร็ว

ประหยัด 

เวลาและ

คาใชจายใน

การเดินทาง 

อบต.

ยานรี 

30 ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

เมืองนาอยู 

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางเสน

บานเขาจาน  

หมูที่ 10 ยานรี 

ถนน 359  

ตําบลวังตะเคียน 

จังหวัดปราจนีบุรี 

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย ใน

การคมนาคม 

2.เพื่อเปนการสงเสริม

ทางดานการเกษตร

กรรมการขนถาน

สินคาออกสูตลาดใน

พื้นที่และตําบล

ใกลเคียง 

 

 

 

ถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟลท 

ติกคอนกรีต  

กวาง 6 เมตร  

ยาว 6,000 เมตร 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธ 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

31 

 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมือง 

นาอยู

สิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมทาง

หลวงแผนดนิ

หมายเลข 33 

เทศบาลตาํบล

กบินทร –หมูที่ 

1,2,3,5  

ตําบลนาแขม 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจนีบุรี 

เพื่อใหถนนได

มาตรฐาน 

จุดท่ี 1 เสนถนน 
คสล.เดิม ถึง ถนน 

คสล.ใหม (ฟารมไก) 
หมูท่ี 3 บานหนอง
มันปลา ระยะทาง
ยาว 950 เมตร 
กวาง 5 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 2 เสนบานนาย
ฟอง ไกรบุตรดา ถึง
ถนนลาดยางหมูท่ี 5 
บานสําโรงระยะทาง

ยาว 407 เมตร 
กวาง 6 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

4,660,000 4,660,000 4,660,000 4,660,000 1. รอยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

2.รอยละ

ของ

ประชาชน

พึงพอใจ 

ทําให

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก 

อบต. 

นาแขม 

32 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

สะพานคอนกรีต

เสริมเหล็กระหวาง

ตําบล หมูที่ 3 

ตําบลนนทรีถึง หมู

ที่ 7 ตําบลดงบงั 

เพื่อใหประชาชนใช

สัญจรสะดวกและการ

เชื่อมตอระหวางสอง

ตําบลรวมเร็วข้ึน 

กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริม

เหล็กสะพาน 

กวาง 6 เมตร ยาว 

12 เมตร 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000  1.ราษฎร
ระหวางสอง
ตําบลไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคม และ
การบรรทุกผล 
ผลติทางการ 
เกษตรออก 
จําหนาย 

2.มีสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีไดมาตร 
ฐานเพียงพอกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

อบต.

นนทรี 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

33 ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลสติกคอนกรีต 

สายหมูที ่9 บาน

หนองตาสา ตําบลวงั

ดาล อําเภอกบนิทร

บุรี จังหวดัปราจนีบุรี 

เชือ่มบาน.ใหม  

หมูที่ 3 ตาํบลดงบงั  

อําเภอประจนัตคาม 

จังหวัดปราจนีบุรี 

เพื่อใหการสัญจรไป

มาระหวางตาํบลมี

ความสะดวกมากข้ึน 

ถนนลาดยาง 

Asphaitic 

concrete ผิว

จราจร กวาง 5 

เมตร ระยะทาง 

0.400 กิโลเมตร 

1,600,000    ความพึง

พอใจของ

ผูใชเสนทาง

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชน

ทั่วไปไดใช

ถนนสัญจรไป

มาไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

อบต. 

วังดาล 

34 ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

เมืองนาอยู

ดวยการ

พัฒนาทุนทาง

สังคมและ

ความมั่นคงสู

สังคมเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทุนทางสังคม

และชุมชนให

เขมแข็ง 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลสติกคอนกรีต 

สายหมูที่ 9  

บานหนองตาสาผาน  

หมูที่ 16 บานหนอง

อีจู ตําบลวังดาล 

อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจนีบุรี 

เชื่อมบานโนน หมูที่ 

4 ตําบลดงบงั อําเภอ

ประจนัตคาม  

จังหวัดปราจนีบุรี 

เพื่อใหการสัญจรไป

มาระหวางตาํบลมี

ความสะดวกมากข้ึน 

ถนนลาดยาง 

Asphaitic 

concrete ผิว

จราจร กวาง 5 

เมตร ระยะทาง 

1.100 กิโลเมตร 

4,400,000    ความพึง

พอใจของ

ผูใชเสนทาง

ไมนอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชน

ทั่วไปไดใช

ถนนสัญจรไป

มาไดอยาง

สะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย 

อบต. 

วังดาล 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

35 ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมืองนา

อยูสิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

ระหวาง หมูที่ 1 ถึง

หมูที่ 13 ตําบลวัง

ตะเคียน 

เพื่อสะดวกปลอดภัย

ในการเดินทาง และ

ขนสงสนิคา

การเกษตร 

กอสรางถนนลาด 

ยางระหวาง 

หมูที่ 1 ถึงหมูที1่3 

ตําบลวังตะเคียน  

กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,000 เมตร 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 รอยละของ

ประชาชน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางและ

ขนสงสินคา

การเกษตร 

อบต. 

วัง

ตะเคียน 

36 ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมืองนา

อยูสิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง

ระหวางหมูที่ 6 ถึง

หมูที่ 9 ตําบลวัง

ตะเคียน 

เพื่อสะดวกปลอดภัย

ในการเดินทาง และ

ขนสงสนิคา

การเกษตร 

กอสรางถนนลาด 

ยาง ระหวาง 

หมูที่ 6 ถึงหมูที่ 9 

ตําบลวังตะเคียน 

กวาง 8 เมตร  

ยาว 5,000 เมตร 

30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000 รอยละของ

ประชาชน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางและ

ขนสงสินคา

การเกษตร 

อบต. 

วัง

ตะเคียน 

37 ยุทธศาสตร 

ที่ 5  

พัฒนาเมืองนา

อยูสิ่งแวดลอม

และโลจสิติก 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ทุนทางสังคม 

และชุมชนใหเข็ม

แข็ง 

ยุทธศาสตร

ที่ 1  

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐานให

ครอบคลุม

ทั่วถึงทุก

ดาน 

 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสาย

บานคลองสามบาท 

ถึง บานหนองประดู 

1. เพื่อใหประชาชนหมู

ที่ 5,7ตําบลเขาไมแกว 

และหมูที่ 9,10 ตําบล

ยานรี อําเภอกบินทร

บุรี ไดรับประโยชน

รวมกันและบรรเทา

ความเดือด รอนใหกับ

ประชาชนที่สญัจรไปมา                     

2. เพื่อใหประชาชนมี

ความสะดวกในการขน

พืชผลทางการเกษตร 

ถนนลาดยางสาย

จากบานคลอง

สามบาท ถึงบาน

หนองประดู 

ขนาดความกวาง 

6 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 3 กม. 

6,000,000 

 

6,000,000 

 

6,000,000 

 

6,000,000 

 

รอยละ 80 

ของจํานวน

ประชาชน 

หมูที่ 5,7 

ตําบลเขาไม

แกว และหมู

ที่ 9,10 

ตําบลยานรี 

ไดรับความ

สะดวกใน

การเดินทาง 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

บรรเทาความ

เดือดรอนใน

การสญัจรไปมา 

 

อบต. 

เขาไม

แกว 
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ท่ี 
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

(อปท.) 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 

ที่ขอ

ประสาน 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

38 ยุทธศาสตร 

ที่ 3   

พัฒนาดาน

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที ่4  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 

บริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน 

โครงการกอสราง

แหลงกักเก็บน้ําและ

ปรับภูมิทัศนบริเวณ

ภูเขาเขาไมแกว 

 

   1. เพื่อเปนการกัก

เก็บน้ําไวสําหรับ

อนุรักษภูเขาเขาไม

แกวใหเกิดความชุม

ชื้น เปนแหลงอาหาร

ของสัตวปารวมทัง้

ประชาชนบริเวณ

ใกลเคียง               

2. เพื่อใหประชาชน

ไดมีแหลงน้าํสาํหรับ

อุปโภคบริโภคแกไข

ปญหาความขาด

แคลนน้าํ 

 

แหลงกักเก็บน้ํา

บริเวณภูเขา เขา

ไมแกวและสภาพ

ภูมิทัศนที่สวยงาม 

 

10,000,000  

 

10,000,000  

 

10,000,000  

 

10,000,000  

 
รอยละ 80 

ของประชาชน 

ที่อาศัยอยู

บริเวณภูเขา 

เขาไมแกวมี

น้ําใชเพื่อการ

อุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

และเปน

แหลงอาหาร

ของสัตวรวม 

ถึงประชาชน

บริเวณ

ใกลเคียง 

ประชาชนมี

แหลงกักเก็บ

น้ําสาํหรับ

อุปโภค 

บริโภค และ

การเกษตร 

และเปนแหลง

อาหารของ

สัตวรวมถึง

ประชาชน

บริเวณ

ใกลเคียง 

 

อบต. 

เขาไม

แกว 

รวม    40 โครงการ   417,178,000 366,018,000 366,018,000 366,018,000    

 

 

 

 

ลงชื่อ     เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ      ลงชื่อ           ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ 

                    (นางสาวพิไลลักษณ  ปะบัวบาน)               (นายพิศิษฐ  กัณหารี) 

              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน          นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 
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 ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

  

 

ลงชื่อ               ลงชื่อ            

                    (นายกุมพล  ศรีเมธากุล)                       (นายวัลลภ  ประวัติวงค) 

              ทองถ่ินอําเภอกบินทรบุรี                     นายอําเภอกบินทรบุรี 

 

หมายเหตุ 1. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพรอมกลั่นกรอง แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พรอมลงลายมือชื่อใหครบตามแบบ 

   2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาท่ีจัดสงโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ 
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รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

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

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทาง 

  สังคมบนฐานแหงความเรียนรู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

                : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  

       1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคการและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

       1.1  แผนงานบริหารท่ัวไป (ดานบริหารท่ัวไป) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสถาน

ทําทํางานนา

อยู  

นาทํางาน 

(Healthy 

Work Place) 

1. บุคลากรรับรู และเห็นคุณคาของการมีสถานท่ีทํางาน 

นาอยู นาทํางาน 

2. สงเริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม และสุขภาวะในการทํางาน 

3. เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ทําใหมีความคิด

สรางสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. เพ่ือใหหนวยงานมีภาพลักษณ สภาพแวดลอม มีความ

ปลอดภัยในการทํางานบุคลากรมีสุขภาพกายและสุภาพจิตท่ีดี 

5. พนักงาน ลูกจาง มีสุขภาพกายและสุภาพจิตท่ีดี สราง

ความสามัคคี และการทํางานเปนทีม 

องคการบริหาร

สวนตําบลลาด

ตะเคียนมี

สถานท่ีทํางาน

นาอยู นา

ทํางาน 

“สะอาด 

ปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมดี  

มีชีวิตชีวา” 

500 500 500 500 การ

ประเมิน

ผานเกณฑ 

“สะอาด 

ปลอดภัย

และ

สิ่งแวดลอม

ท่ีดี” 

1. ทําใหสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

ลาดตะเคียน เปนสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน 

2. บุคลากรมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ ทําให

เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน มีความคิด 

สรางสรรคทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

3. เกิดภาพลักษณ สภาพแวดลอมท่ีดีของสถานท่ี

ทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. เกิดความรักความสามัคคีในองคกร สงเสริม

การทํางานเปนทีม 

 

รวม  1  โครงการ - - 500 500 500 500 - - - 

แบบ ยท 06 
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รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับกานบริหารจัดการดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันและ  สงเสริโอกาสทางสังคมบน

พ้ืนฐานแหงความพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 2 คุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง 

1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ 

     นันทนาการ 

         1.1 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการหนู

นอยออม

ทรัพย ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียน 

1. เพ่ือเปนการสงเสริมนิสัยรักประหยัดตั้งแต

เยาววัย 

2. เปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามใหแกเด็ก เด็ก

รูสึกวาการฝากเงินเปนการเก็บเงินท่ีดีอีกแบบหนึ่ง 

3. เพ่ือเปนการชวยผูปกครองเก็บออมอีกแรงหนึ่ง 

4. เพ่ือเด็กจะไดรูสึกภาคภูมิใจท่ีตนเองสามารถมี

เงินเก็บเปนของตนเอง ท่ีเหลือจากคาขนมท่ี

ผูปกครองใหมาโดยไมเบียดเบียนเงินสวนอ่ืนของ

ผูปกครอง 

5. เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาท่ี 9 

(ตัวชี้วัดท่ี 9.3.4) และมาตรฐานการศึกษาท่ี 2.3.2 

1. ดานปริมาณ ครู-นักเรียน 

อยางนอยรอยละ 70 มารวม

โครงการท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียน 

2. ดานคุณภาพ นักเรียน ได

ตระหนักถึงคุณคาของเงิน และ

ไดมีโอกาสซ่ึงการชวย

ผูปกครองประหยดัอดออม 

    รอยละ 70 

ของ

นักเรียนท่ี

เขารวม

โครงการ 

1. การทําโครงการออม

ทรัพยของเด็ก เด็กๆให

ความรวมมือเปนอยางดี 

2. เด็กไดรูถึงคุณคาของ

เงิน รูจักวิธีการประหยัด

อดออม และมีความ

ภาคภูมิใจท่ีตนเอง

สามารถมีเงินเก็บไดดวย

ตนเอง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการนิเทศ

ภายใน 

1. เพ่ือกํากับ ติดตามใหครูผูดูแลเด็ก จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดหมายของ

หลักสูตร 

2. เพ่ือสรางความสัมพันธ และสรางขวัญ

กําลังใจแกผูดูแลเด็ก ทําใหเกิดความม่ันใจในกา

รัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนสามารถตรวจสอบผล

การปฏิบัติงานได 

1. มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม  

การบริหารงานวิชาการ และ

งานท่ีไดรับมอบหมายอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ครูผูดูแลเด็กทุกคน ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุนและมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

3. ครูผูดูแลเด็กทุกคน

จัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. ครูผูดูแลเด็กและ

บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได

อยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

     1. ศูนยพัฒนาเด็กมี

แผนการนิเทศและ

ดําเนินการตามแผนงาน 

2. ครูผูดูแลเด็กทุกคน

ไดรับการนิเทศไป

ปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

3. ครูผูดูแลเด็กนําผล

การนิเทศไปปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง 

4. นักเรียนทุกคนได

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

5. ครูผูดูแลเด็ก บุคลการ 

ผูปกครอง ชุมชนและผูมี

สวนเก่ียวของมีความพึง

พอใจตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
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(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการ

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน มีการจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสม สอดคลอง

กับเปาหมายการศึกษา ความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน 

2. เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรปฐมวัยใช

ในการพัฒนาผูเรียน 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาด

ตะเคียน มีการจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ี

เหมาะสม สอดคลองกับ

เปาหมายการศึกษา ความ

ตองการของผูเรียนและ

ทองถ่ิน 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาด

ตะเคียนไดปรับปรุงหลักสูตร

ปฐมวัย ตามความ

เปลี่ยนแปลงทางดาน

วิชาการตางๆ ท้ังทางดาน

สังคม เศรษฐกิจและ

เทคโนโลย ี

     1. ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

ลาดตะเคียน มีการจัด

ประสบการณการเรียนรู

ท่ีเหมาะสม สอดคลอง

กับเปาหมายการศึกษา 

ความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียน ไดปรับปรุง

หลักสูตรปฐมวัย ตาม

ความเปลี่ยนแปลง

ทางดานวิชาการตางๆ 

ท้ังทางดานสังคม 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

3. ครูผูดูแลเด็ก บุคลการ 

ผูปกครอง ชุมชนและผูมี

สวนเก่ียวของ มีความพึง

พอใจตอการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
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(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการ

ประกัน

สุขภาพภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ตามกฎกระทรวง

วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 

2. เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. ครูผูดูแลเด็ก ตระหนักถึง

ความสําคัญของการประเมิน

ตนเองและการประเมิน

คุณภาพภายในของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตามมาตรฐานกําหนด 

2. ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก และ

ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน และมาตรฐานของ สม

ศ. 

3. ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน

ตนสังกัด และผูมีสวนเก่ียวของ

ในการจัดการศึกษาและ

รับทราบผลการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

     1. นักเรียนไดรับการ

สงเสริม และพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพ 

2. ผูบริหาร และครู

ผูดูแลเด็กผานการ

ประเมินมาตรฐาน 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียนผานการ

ประเมินมาตรฐาน 

4. ชุมชนและผูมีสวน

เก่ียวของมีความพึงพอใจ

ผลการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศนและ

แหลงเรียนรู 

1. เพ่ือจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู

ใหกับนักเรียน 

2. เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแหลงเรียนรู

เพียงพอกับนักเรียน 

3. เพ่ือใหสภาพแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัย นาอยู และสวยงาม 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษา

แหลงเรียนรูและปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

5. เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเลน และอุปกรณตางๆ 

ใหอยูในสภาพดี มีความปลอดภัยสวยงามนาเลน 

6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

แหลงเรียนรูท่ีปลอดภัย นา

อยู นาเรียน และนาชื่นชม 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพอาคารดี บรรยากาศดี 

และสภาพภูมิทัศนสวยงาม 

และรมรื่น 

3. นักเรียนมีความหวงแหน 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและทองถ่ิน

ของตนเอง 

4. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

ท่ีดี และมีคุณธรรม 

     1. ครูผูดูแลเด็กและ

นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ

กายทีดี และมีจิตอาสา 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพแวดลอมท่ีดี รมรื่น 

และเปนแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการจัดการ

ประสบการณการเรียนรู

ไดเปนอยางดี 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

อาคารเรียนสภาพดี ภูมิ

ทัศนสวยงาม 

บรรยากาศท่ีดี รมรื่นมี

ความปลอดภัย นาดู  

นาอยู นาเรียน 
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการ

ระบบดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียน 

1. เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีสวนรวมในการชวยเหลือ

นักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในการแกไขและบรรเทาความรุนแรง

ของปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียน 

3. เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค 

4. เพ่ือประสานความรวมมือการแกไขปญหา

ระหวางบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 

5. เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 

คน มีสวนรวมในการ

ชวยเหลือนักเรียน 

2. นักเรียน จํานวน 50 คน 

ไดรับการดูแล เอาใจใสจาก

ครูผูดูแลเด็ก 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเปนระบบ และมี

คุณภาพ 

4. เด็กนักเรียน มีสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับครูผูดูแลเด็ก 

5. ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง 

และชุมชน ไดรับผลดีจาก

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

     1. นักเรียนไดรับการ

ชวยเหลืออยางท่ัวถึงและ

ตรงตามสภาพปญหา 

2. ครูผูดูแลเด็กและเด็ก

นักเรียนมีสัมพันธภาพ

เปนไปดวยดีและอบอุน 

3. นักเรียนมีการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ

และเรียนรูอยางมี

ความสุข 

4. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางบาน โรงเรียน 

และชุมชน 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
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(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
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7 โครงการ

สงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม

และประเพณี

ทองถ่ิน 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ สืบ

สานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญ

ตางๆ ไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และ

ชุมชนไดมีสวนรวมในการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม

ใหกับเด็ก 

ครูผูดูแลเด็ก และนักเรียน

ทุกคนไดรวมกิจกรรม

อนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน 

     1. ผูปกครองมีทัศนคติท่ี

ดีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียน 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี

ในการอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน 

3. นักเรียนไดปฏิบัติ

กิจกรรมในวันสําคัญ

ตางๆ ไดอยางถูกตอง 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูปกครอง และชุมชนได

มีสวนรวมในการปลูกฝง

คานิยมท่ีดีงามใหกับเด็ก 
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(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
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8 โครงการ

สงเสริม

ประชาธิปไตย

นักเรียน 

1. เพ่ือใหนักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบ

วินัย เปนท่ียอมรับของสังคม  

ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนฝกการทํางานรวมกัน 

รูจักปรับตัวเขากับผูอ่ืน รูจักเสียสละ ตรงตอเวลา 

รับผิดชอบตนเอง รูจักใชเหตุผล และเคารพใน

ความคิดของผูอ่ืน มีนิสัยความเปนผูนําและผู

ตามท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง และมีความรูจากประสบการณ

มากยิ่งข้ึน 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีทักษะ เจตคติ และ

ความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมตางๆ 

5. เพ่ือสงเสริมความสามารถพิเศษ และความ

สนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล รูจักใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

6. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางครูผูดูแล

เด็ก ผูปกครอง และชุมชนในการจัดทํากิจกรรม

รวมกัน 

 

 

 

1. นักเรียนประพฤติดี มี

ระเบียบวินัย เปนท่ียอมรับของ

สังคมเปนแบบอยางท่ีดี 

2. นักเรียนไดฝกการทํางาน

รวมกันและปรับตัวเขากับ

เพ่ือนๆ รูจักเสียสละ ตรงตอ

เวลา รับผิดชอบตอตนเอง มี

เหตุผล มีความเขาใจ และเครา

รพในความคิดของผูอ่ืน เปน

ผูนํา ผูตามท่ีดี 

3. ครูผูดูแลเด็ก ชุมชน และ

ผูปกครองมีความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน 

     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

ความประพฤติท่ีดีข้ึนมี

ระเบียบวินัย เปนท่ี

ยอมรับของสังคม 

2. นักเรียนมีจิตสํานัก

ความเปนประชาธิปไตย

ยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบรวมกันได 

3. ชุมชนและผูมีสวน

เก่ียวของมีความพึงพอใจ

ตอการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
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9 โครงการสงเสริม

สุขภาพอนามัย

นักเรียน 

1. เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพและ

ไดรับการสรางภูมิคุมกันเปนรายบุคคล 

2. เพ่ือเด็กนักเรียนมีน้ําหนัก – สวนสูง ตาม

เกณฑของกรมอนามัย 

3. เพ่ือเด็กนักเรียน ไดรับประทานอาหารครบ 5 

หมู ตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กลาดตะเคียนทุกคนมี

สุขภาพอนามัยท่ีดีแข็งแรง

สมบูรณ 

     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลาดตะเคียนมีหอง

พยาบาลพรอมใหบริการ

แกนักเรียน และ

บุคลากรท่ีเจ็บปวย 

2. นักเรียนและบุคลากร

มีสุขภาพอนามัยท่ี

แข็งแรง สมบูรณ 

ปราศจากโรคและมี

สุขภาพจิตดี 

3. ชุมชนและผูมีสวน

เก่ียวของมีความพึงพอใจ

ตอผลการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

10 กิจกรรมเยี่ยม

บานสาน

สัมพันธ 

1. เพ่ือสานสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

2. เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง แกไข พัฒนาและ

สงเสริมเด็กใหเปนไปในทิศทางท่ีข้ึน 

ผูปกครอง และนกัเรียนของ

ศูนยพัฒนาลาดตะเคียนทุก

คน 

     1. ผูปกครองมีทัศนคติท่ี

ดีตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. เด็กไดรับการแกไข

ปรับปรุงและพัฒนาตาม

ศักยภาพ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการ

สงเสริม

ประสบการณ

การเรียนรูท่ี

เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน

มากข้ึน 

2. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถตางๆ 

ตามศักยภาพของตน 

3. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือกระทํา

ปฏิบัติหรือศึกษาคนควาดวยตนเอง 

4. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจ

ความสามารถของตนเอง 

5. เพ่ือใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพ

ชีวิตประจําวัน 

1. ครูผูดูแลเด็กทุกคน 

สามารถจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. นักเรียนทุกคนมีความ

พรอมท้ังสี่ดาน เพียง

พอท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน 

     1. นักเรียนมีความสุขกับ

การเรียนและผูเรียนรู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

2. ผูเรียนสามารถคิดคน 

คนหาความรู หาคําตอบ

ดวยตนเอง 

3. นักเรียนสามารถเรียน

โดยการปฏิบัติจริง กลา

คิด กลาทําและกลา

แสดงออก 

4. นักเรียนสามารถ

เรียนรูไดหลากหลาย

หรือเรียนรูแบบองครวม 

5. นักเรียนสามารถรวม

กิจกรรมกับครูผูดูแลเด็ก

อยางมีความสุข 
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(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
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12 กิจกรรมหนู

นอยรักการ

อาน 

1.เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียนใหเหมาะสม

กับวัย 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถพูดคุย/แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นขณะเลานิทาน 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีวินัยในการเก็บหนังสือนิทาน

เขาท่ีหลังจากอานเสร็จ 

5. นักเรียนสามารถอานหนังสือ/เลานิทาน

รวมกับผูปกครองได 

6. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางนักเรียน 

ครูผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

1. นักเรียนและผูปกครอง

ทุกคนเขารวมกิจกรรม 

2. นักเรียนไดรับความ

สนุกสนานเพลิดเพลินขณะ

อานหนังสือ/เลานิทาน 

3. นักเรียนไดพูดคุยเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ

รอคอยหนังสือนิทาน การ

ชวยเหลือแบงบัน 

4. นักเรียนมีการพัฒนา

ทางดานทักษะการฟง การ

พูด การอานเหมาะสมกับวัย 

5. เด็กและผูปกครองให

ความสนใจเขามาอาน

หนังสือนิทานและชักชวน

ผูปกครองทานอ่ืนท่ีสนใจให

เขามาในหองสายสัมพันธ 

6. นักเรียน ครูผูดูแลเด็ก 

และผูปกครองมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

     1. นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางดานทักษะการฟง 

การพูด การอาน

เหมาะสมกับวัย 

2. นักเรียนเกิดนิสัยรัก

การอาน 

3. นักเรียนสามารถ

พูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นขณะอาน/

เลานิทาน 

4. นักเรียนอานหนังสือ/

เลานิทานรวมกับ

ผูปกครองได 

 

รวม 12  โครงการ - - - - - - - - - 
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   1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (บริการการชุมชนและสังคม) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 61 62 63 64 

2 โครงการไหวพระ 

ทําบุญตักบาตร 

ชวงเทศกาล

เขาพรรษา  

1. เพ่ือสรางจิตสํานึกให เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ประชาชนในทองถ่ิน 

ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการ

ไหวพระ ทําบุญตักบาตร ซ่ึงเปนสิงท่ีดีงาม

ของประเทศไทยและบรรพบรุุษไดอนุรักษ

และถายทอดมา ใหแกลูกหลานไทย 

2. เพ่ือใหหนวยงานรัฐและองคกรปกครอง

ทองถ่ิน รวมท้ังประชาชนในตําบลมีสวนรวม

ในการประกอบกิจกรรมสงเสริมใหมีความ

สามัคคีของประชาชนในชุมชน แลกเปลี่ยน

ทัศนคติการทํางาน การประกอบอาชีพ 

3. เพ่ือสงเสริมและฟนฟูการไหวพระ ทําบุญ

ตักบาตร การประพฤติปฏิบัติตนท่ีดีงาม การ

ดํารงชีวิตสมัย ปูยา ตายาย ใหลูกหลาน

เยาวชนในเขตชุมชนไดเห็นตัวอยาง และหวง

แหนหรือสืบตอเนื่องใหกับลูกหลานรุน

ตอๆไปคงอยูตลอดไป 

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาองคการบริหาร

สวนตําบล ขาราชการ 

พนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลลาด

ตะเคียน กํานัน 

ผูใหญบาน เด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ กลุม

อาสาสมัครสารธารณ

สุขประจําหมูบาน 

(อสม.) และประชาชน

ในเขตตําบลลาด

ตะเคียน  

500 500 500 500 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

1. เด็ก เยาวชน ประชาชนในทองถ่ิน 

ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของ

การไหวพระ ทําบุญตักบาตรซ่ึงเปนสิ่งท่ีดี

งาม ของประเพณีไทยและบรรพบุรุษได

อนุรักษและถายทอดมาใหแกลูกหลาน 

2. หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม 

ในการประกอบกิจกรรมสงเสริมใหมีความ

รักสามัคคีของประชาชนในพ้ืนท่ี มีสวน

รวมในการประกอบกิจกรรมสงเสริมใหมี

ความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 

และเปลี่ยนทัศนคติการทํางานการ

ประกอบอาชีพ 

3. ประชาชน เยาวชน ลูกหลานเรียนรูการ

ไหวพระ ทําบุญตักบาตร การประพฤติ

ปฏิบัติตนตามประเพณีอันดีงาม ใหแก

ลูกหลานเยาวชนในเขตชุมชน ไดเห็น

ตัวอยาง และหวงแหนหรือสืบตอเนื่อง

ใหกับลูกหลานรุนตอๆไปคงอยูตลอดไป 

 

รวม 1  โครงการ   500 500 500 500    
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รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตร 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน : ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 61 62 63 64 

1 โครงการปลอยพันธุ

ปลาน้ําจืดเพ่ือถวาย

เปนพระราชกุศลแด 

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลเดช 

1. เพ่ือรวมกันสรางคุณงามความดีถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. เพ่ือเปนกิจกรรมประสานความรัก

และความสามัคคีในชุมชน 

3. เพ่ือเปนการฟนฟู ควบคุมและรักษา

ระบบนิเวศน ขยายพันธุสัตวน้ํา ใหคง

อยูกับชุมชนตลอดไป 

1. ปลอยพันธุปลาน้ําจืด 

จํานวนประมาณ 50,000 ตัว 

2. ผูเขารวมโครงการ ประมาณ 

50 คน ประกอบดวย กลุมผูนํา

ชุมชน พนักงาน อบต.ลาด

ตะเคียน และประชาชนท่ัวไป  

500 500 500 500 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

1. ประชาชนรวมกันสรางคุณงามความ

ดีถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 

2. ประชาชนรวมกิจกรรมประสาน

ความรักและความสามัคคีในชุมชน 

3. ประชาชนมีสวนรวมการฟนฟู 

ควบคุมและรักษาระบบนิเวศน 

ขยายพันธุสัตวน้ํา ใหคงอยูกับชุมชน

ตลอดไป 

 

รวม 1  โครงการ   500 500 500 500    
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็ก ขนาด 2 

บาน (มอก.) 

เพ่ือใชเก็บเอกสาร

สํานักงานปลัด 

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน  (มอก.) 

จํานวน 2 หลัง 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุณสมบัติตามแบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

11,000 

 

11,000 

 

11,000 

 

11,000 

 

สํานักปลัด 

2 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูบานเลื่อนกระจก เพ่ือใชเก็บเอกสาร

สํานักงานปลัด 

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

กวาง 4 ฟุต (2 ชั้น)  

จํานวน 2 หลัง 

11,000 

 

11,000 

 

11,000 

 

11,000 

 

สํานักปลัด 

3 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะทํางาน  

ระดับ 3-6 และเกาอ้ี  

เพ่ือรองรับการทํางานของ

ตําแหนงขาราชการท่ีวาง  

 

โตะทํางานระดับ 3-6 และเกาอ้ี กวาง 

80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม.  

จํานวน 3 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด 

4 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีสํานักงาน เพ่ือทดแทนตัวเกาท่ี

ชํารุด 

เกาอ้ีสํานักงาน ชนิดหนังพีวีซี มีสวิง

หลัง มีโชคปรับระดับ  

กวาง 63 ซม. ลึก 64 ซม.  

จํานวน 3 ตัว 

 

6,000 6,000 6,000 6,000 สํานักปลัด 

แบบ ผ. 08 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะเอนกประสงค 

ขาพับ 

เพ่ือใชวางของในสํานักงาน โตะเอนกประสงค ขาพับได 

ขนาด ยาว 150 ลึก 60 สูง 74 ซม. 

จํานวน 5 ตัว 

6,000 6,000 6,000 6,000 สํานักปลัด 

6 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีจัดเลี้ยงหนัง

เทียม 

เพ่ือทดแทนตัวเกาท่ีชํารุด 

และซ้ือเพ่ิมเติม 

เกาอ้ีจัดเลี้ยงหนังเทียม ชนิดหนังเทียม 

ขนาดกวาง 44 ยาว 49 สูง 88 ซม. 

จํานวน 100 ตัวๆละ 500 บาท 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 

7 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องเคลือบบัตร 

(ขนาด A3) 

 

เพ่ือทดแทนของเกาท่ี

ชํารุด 

เครื่องเคลือบบัตร (ขนาด A3) 

เคลือบบัตรท่ีมีความหนา 32-250  

ไมคอน จํานวน 1 เครื่อง 

5,500 5,500 5,500 5,500 สํานักปลัด 

8 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เครื่องตัดกระดาษ 

มือโยก (ขนาด A4) 

เพ่ือทดแทนของเกาท่ี

ชํารุด 

เครื่องตัดกระดาษ มือโยก (ขนาด A4) 

ตัดกระดาษไดหนาประมาณ 40 มม. 

จํานวน 1 เครื่อง 

4,000 4,000 4,000 4,000 สํานักงาน 

9 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะคอมพิวเตอร 

พรอมเกาอ้ี 

เพ่ือรองรับคอมพิวเตอร

ท่ีซ้ือใหม 

ชุดโตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี

พนักงาน จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 สํานักปลัด 

10 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

บอรดทําเนียบ (ไม) เพ่ือใชในงาน

ประชาสัมพันธของ อบต. 

บอรดทําเนียบ (ไม) คณะผูบริหาร 

สมาชิกฯ เจาหนาท่ีและบุคลากรใน

หนวยงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด 

11 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูล

และจัดทําพิมพเอกสาร 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 จํานวน 3 เครื่องๆละ 

22,000 บาท 

22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก 

เพ่ือใชในการนําเสนอ 

 Presentation และงาน

วิเคราะหนโยบายและแผน 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานประมวลผล 2 เครื่อง 

42,000 42,000 42,000 42,000 สํานักปลัด 

13 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง 

หัวฉีดปรับฝอย เพ่ือใชในชวยเหลือและ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

หัวฉีดปรับฝอย จํานวน 1 หัว 35,000 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

14 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็ก ขนาด 2 

บาน (มอก.) 

เพ่ือใชเก็บเอกสารงาน

การเงิน,งานจัดเก็บและ 

งานพัสดุ 

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน  (มอก.) 

จํานวน 10 หลังๆละ 5,500 บาท 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุณสมบัติตามแบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

55,000 

 

กองคลัง 

15 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจก 

เพ่ือใชเก็บเอกสารงาน

การเงิน,งานจัดเก็บและงาน

พัสดุ 

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  

กวาง 4 ฟุต (2 ชั้น)  

จํานวน 10 หลัง 

55,000 55,000 55,000 55,000 กองคลัง 

16 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

กลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล 

เพ่ือใชถายภาพงาน

ทะเบียนสินทรัพยและพัสดุ 

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  

ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 

9,000 9,000 9,000 9,000 กองคลัง 

17 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ

ยานพาหนะ 

และขนสง 

รถจักรยานยนต เพ่ือใชในการจัดเก็บภาษี

ประเภทตางๆ 

รถจักรยานยนต 1 คัน ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียรธรรมดา 

38,000 38,000 38,000 38,000 กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

18 เคหะและ

ชุมชน 

ครภุัณฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสารชนิด

กระจกบานเลื่อน 2 

บาน 

เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร

ชนิดกระจกบานเลื่อน 2 

บาน 

ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 

2 บาน จํานวน 4 หลังบาท 

22,000 22,000 22,000 22,000 กองชาง 

19 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็ก ขนาด 2 

บาน (มอก.) 

เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร

ชนิดเหล็กทึบ 2 บาน  

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน  (มอก.) 

จํานวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุณสมบัติตามแบบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

22,000 22,000 22,000 22,000 กองชาง 

20 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

โตะทํางาน  เพ่ือจัดซ้ือโตะปฏิบัติงาน  โตะทํางานระดับ 3-6 และเกาอ้ี  

กวาง 80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม. 

จํานวน 3 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองชาง 

21 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เกาอ้ีสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีปฏิบัติงาน เกาอ้ีสํานักงาน  

จํานวน 4 ตัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองชาง 

22 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือจัดเก็บขอมูลและ

จัดพิมพเอกสาร 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5) จํานวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 44,000 44,000 กองชาง 

23 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก (Inkjet 

Printer) 

เพ่ือจัดพิมพเอกสารงาน

ออกแบบ 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 2 ชุด 

 

17,000 17,000 17,000 17,000 กองชาง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

24 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑโฆษณา

เผยแพร 

กลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล 

จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด ไมนอยกวา 16 

ลานพิกเซล ตามมาตรฐาน

ครุภณัฑ 

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความ

ละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง 

9,000 9,000 9,000 9,000 กองชาง 

25 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

โทรทัศน แอล อี ดี 

(LED TV) 

เพ่ือบริการประชาชน โทรทัศน  แอล อี ดี (LED TV) 

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 

1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองชาง 

26 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑโฆษณา

และเผยแพร 

จานดาวเทียม เพ่ือรับสัญญาณโทรทัศน จานดาวเทียม จํานวน 1 ชุด 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง 

27 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑสํารวจ เข็มทิศสํารวจ เพ่ือจัดซ้ือเข็มทิศสํารวจ เข็มทิศสํารวจ  

จํานวน 3 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองชาง 

28 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑสํารวจ เปาวัดระยะแบบ 

ปริซิม prism  

พรอมขาตั้ง 

จัดซ้ือเปาวัดระยะแบบ 

ปริซิม prism พรอมขาตั้ง 

เปาวัดระยะแบบปริซิม prism  

พรอมขาตั้ง จํานวน 2 ชุด 

40,000 40,000 40,000 40,000 กองชาง 

29 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑสํารวจ ไมสตาปอะลูมิเนียม

ชัก 

คาจัดซ้ือไมสตาป

อะลูมิเนียมชัก 

ไมสตาปอะลูมิเนียมชัก 

จํานวน 2 ชุด 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองชาง 

30 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑสํารวจ เครื่องวัดความลึก

ทองน้ํา 

จัดซ้ือเครื่องวัดความลึก

ทองน้ํา 

 

เครื่องวัดความลึกทองน้ํา  

จํานวน 2 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผาน หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

31 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑสํารวจ เครื่องวัดระยะทาง

บนแผนท่ีชนิด 

อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องวัดระยะทางบน 

แผนท่ีชนิดอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องวัดระยะทางบนแผนท่ี  

ชนิดอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 

32 เคหะและ

ชุมชน 

ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  

ขนาด 6 ตน 6 ลอ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 

ซีซี แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 กองชาง 

รวม 3,137,100 3,137,100 3,137,100 3,137,100  
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ี

กําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตรเพ่ือ

ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

    2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 

    3. ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

     3.1 ยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

     3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

     3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 

     3.4 วิสัยทัศน 5 คะแนน 

     3.5 กลยุทธ 5 คะแนน 

     3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 

     3.8 แผนงาน 5 คะแนน 

     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

     3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ี

ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 

   3.5 กลยุทธ (5) 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

   3.8 แผนงาน (5) 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

4. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ

สอดคลองแผนแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพเชนท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของแหลงน้ําลักษณะของไม/ปาไมดาน

การเมือง/การปกครอง เชนเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครองเชนเขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

ประชากรเชนขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคมเชน การศึกษาสาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติด

การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐานเชนการคมนาคมขนสงการไฟฟาการประปา

โทรศัพทฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจเชนการเกษตรการประมงการปศุสัตวการผลิตการ

การทองเท่ียวอุตสาหกรรมการพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงานและเศรษฐกิจพอเพียง

ทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเชนการนับถือศาสนาประเพณีและงาน

ประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไมภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการใชขอมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ินรูปแบบวิธีการและการดําเนินการประชุมประชาคม

ทองถ่ินโดยใชกระบวนการกลุมรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับ

ประโยชนรวมแกปญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหาสําหรับการ

พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยงเวนวรรคความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนโยบายของผูบริหารทองถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยง

แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(15)  

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของการ

บังคับใชสภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  

(3) การวิเคราะหทางสังคมเชนดานแรงงานการศึกษาสาธารณสุขความยากจน

อาชญากรรมปญหายาเสพติดเทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนตน 

(2)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจขอมูลดานรายไดครัวเรือนการสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพ

กลุมทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู

ท่ัวไปเปนตน 

(2)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติตางๆทางภูมิศาสตรกระบวนการ

หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนการประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส

การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ

ดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-opportunity  

(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ีมีการนําเสนอปญหา

คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมุติฐานของปญหาแนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ

แกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

 

 

(2)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 -2560 เชนสรุปสถานการณการพัฒนาการตั้งงบประมาณ

การเบิกจายงบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 เชนผลท่ีไดรับ

ผลท่ีสําคัญผลกระทบและสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนว

ทางการแกไขปงบประมาณพ.ศ.2557 - 2560 

(1)  

3 ยุทธศาสตร  

3.1 ยุทธศาสตร

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมของทองถ่ินประเด็นปญหาการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและ Thailand 4.0 
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(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมของทองถ่ินและ

ยุทธศาสตรจังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการบริหารราชการแผนดิน

นโยบายยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 

ปและ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน 

 

 

วิสัยทัศนซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปน

หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจนสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะ 

เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ 

 

แสดงใหเห็นชองทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนหรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน

สิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 เปาประสงค

ของแตละ

ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะ

เกิดข้ึนวงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูความสําเร็จทาง

ยุทธศาสตร 

 

 

(5)  



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน                                                         

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตกําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงคตัวชี้วัดคาเปาหมายกลยุทธจุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ปโดยระบบแผนงานและความ

เชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความ

เชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิตโครงการจากแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 Thailand 

4.0 แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(5)  

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการเปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุดกลุมหรืออันหนึ่งอัน

เดียวกันลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100   
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม 

และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13   2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 

2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)          

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการให

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมิน

โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

 2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 

 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

       (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

       (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 

       (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

       (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 

       (6) โครงการมีความสอดคลองกับThailand 4.0 5 คะแนน 

       (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

       (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต

หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

       (9) ประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
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       (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

       (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน  

       (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

        คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

    5.3 เปาหมายผลผลิตของโครงการมีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

    5.5 เปาหมายผลผลิตของโครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการสงเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง   ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตของโครงการ (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด KPI และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงครวมคะแนน (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. การสรุป

สถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการ

วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม) 

10  

2. การประเมินผล 

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติ

ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆเพ่ือนํามาใชวัดผลเชิงปริมาณเชนการวัดจํานวน

โครงการกิจกรรมงานตางๆก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว

หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหรจํานวนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

 2) วิเคราะหผลกระทบสิ่งท่ีกระทบ impact โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล 

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ

มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานตางๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆตรงตอ

ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไมประชาชนพึง

พอใจหรือไมสิ่งของวัสดุครุภัณฑการดําเนินการตางๆมีสภาพหรือลักษณะถูกตอง

คงทนถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไมซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบสิ่งท่ีกระทบ impact โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

10  

4 แผนงานและ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงานงานท่ีเกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆจนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย

ใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand / Trend 

หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ

ยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ

พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) Local Sufficiency Economy Plan 

: LSEP) 

10  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อานแลวตองเขาใจวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการสอดคลองกับหลักการและเหตุผลวิธีการ

ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงคมีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย

ผลผลิตของโครงการ

มีความชัดเจน

นําไปสูการตั้ง

งบประมาณ  

ไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน

สามารถระบุจํานวนเทาไรมีกลุมเปาหมายคืออะไรมีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมายพ้ืนท่ี

ดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหนเริ่มตน

ในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไรใครคือกลุมเปาหมายของโครงการหากลุมเปาหมายมี

หลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือใหเกิดความม่ันคงม่ัง

ค่ังยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย

ผลผลิตของโครงการ

มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย 

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึด

วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 

ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาวภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา

ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 

การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

(5)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.6 โครงการมี

ความสอดคลองกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมทํานอยไดมากเชน(1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศโดยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค

บริการมากข้ึนรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรม

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบเชนดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได

กําหนดข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัดซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันไดนอกจากนี้โครงการพัฒนา

ทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได

กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคงม่ัง

ค่ังยั่งยืนภายใตหลัก

ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือ

รวมดําเนินการเปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการ

เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะท่ีจะทําใหทองถ่ินมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปน

ทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามประชาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

พอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) LSEP 

(5)  

5.9 งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา

โครงการไดแก(1) ความประหยัด Economy (2) ความมีประสิทธิภาพ Efficiency (3) 

ความมีประสิทธิผล Effectiveness (4) ความยุติธรรม Equity (5) ความโปรงใส 

Transparency 

(5)  

5.10 มีการ

ประมาณการ

ราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชางหลักของราคากลางราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนด

ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวา

รอยละ 5 ของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติเทศบัญญัติเงินสะสมหรือ

รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนด

ตัวชี้วัด KPI และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผล

ท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators : KPI) ท่ีสามารถวัดได

(Measurable)ใชบอกประสิทธิผล effectiveness ใชบอกประสิทธิภาพ efficiency 

ไดเชนการกําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละการกําหนดอันเกิดจากผลของ

วัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ(การคาดการณคาดวาจะไดรับ) 

(5)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.12 ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลอง

กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวการไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ

มากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง(1)มีความเปนไปไดและมี

ความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ(2)วัดและประเมินผลระดับของ

ความสําเร็จได(3)ระบุท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด

และสามารถปฏิบัติได(4)เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการ

บงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     (1) การวัดผลเชิงปริมาณ 

      ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 กําหนดวาผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา

ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินตราดในท่ีเปดเผยภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาวและตองปดประกาศโดยไมเปดเผยไมนอยกวา 30 วันโดยอยางนอยปละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปและขอ 29  (3) กําหนดวาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินสรางใดท่ีเปดเผยภายใน 15 วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวจะตองติดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วันโดยอยางนอยปละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง 

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัดคุณภาพ
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ของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 

พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)  

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

 

           (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

      การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานในภาพรวม  

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน  

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ  

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต  

      1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน 

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน  

      2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 

      3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได  

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

     1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน  

     2) การจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  

     3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ /กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ 

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น  

    4) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ 

ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
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