แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด

อาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คานา
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ นี้องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาดชิด
ได้จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยได้กาหนดแผนงาน /โครงการ ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564)
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ จังหวัด และอาเภอ และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตตาบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาตาบล ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ช่วยลดความขั ดแย้ง และขจัดความซับซ้อนในการทางาน ตลอดจนเป็นการใช้
ทรัพยากรในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจากัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่า ทาให้ตาบลมีเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา
อย่างชัดเจน สามารถมองเห็ นเป็ นรูป ธรรม ทั้ ง ทางด้ านโครงสร้า งพื้น ฐาน ด้า นเศรษฐกิ จ ด้านสัง คม
ด้านการเมื อ งการบริห าร และด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ นการประสานความร่ วมมื อในการพัฒ นา
ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นตาบล ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ทาให้เกิดการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการบูรณาการ แผนงาน /โครงการ เพื่อนาไปสู่
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา และนอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ยังใช้เป็นเครื่ องมือควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามตรวจสอบ และการควบคุมการดาเนินงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ตั้งไว้
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้รับความอนุเคราะห์
และความร่วมมือด้วยดี จากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการจัดหาข้อมู ล
และสารวจความต้องการด้านต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และการปฏิ บัติง าน ก่ อ ให้ เ กิ ดการร่ว มมื อ และสร้างความเข้าใจอันดี ในการพั ฒ นาร่ วมกั น ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตาบล เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาตาบลลาดชิด
ให้เจริญก้าวหน้า ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

ส่วนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐาน

1-9

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

10-58

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
- บัญชีสรุปโครงการ
- รายละเอียดโครงการพัฒนา

59-60
61-64
65-207

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

208-210

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดเป็นตาบลหนึ่งใน 16 ตาบลของอาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ ห่ า งจากที่ ว่ า การอ าเภอผั ก ไห่ ไ ปทางทิ ศ เหนื อ ประมาณ 4 กิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 5 ต าบลลาดชิ ด อ าเภอผั ก ไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,116.250 ไร่ หรือประมาณ 12.986 ตารางกิโลเมตร ดังแผนที่ด้านล่าง
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตาบลผักไห่
ติดต่อกับตาบลท่าดินแดง
ติดต่อกับตาบลลาตะเคียน
ติดต่อกับตาบลบ้านใหญ่
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แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตาบลลาดชิด เป็นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลุ่มมาก ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน โดยไหลผ่านไปตามลาคลองลาดชิด ตั้งแต่หมู่ที่ 1-10 ซึ่งเป็นลาคลองที่แยกมาจากแม่น้า
น้อย ความยาวของลาคลองประมาณ 8,000 เมตร ถนนเชื่อมต่อระหว่างตาบลและในหมู่บ้าน ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของ
ประชาชนภายในตาบลลาดชิด และตาบลใกล้เคียง มีถนนดินลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ความยาวของถนนภายในตาบล
ลาดชิดประมาณ 10 กิโลเมตร
พื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ทาการเกษตร
พื้นที่สาธารณะ

๒,๐๕๒ ไร่
๕,๘๐๐ ไร่
๒๖๔ ไร่

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๘ ของจานวนพื้นที่
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๖ ของจานวนพื้นที่
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ของจานวนพื้นที่

๑.๓ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลลาดชิดมีลักษณะสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ประกอบไปด้วยฤดูร้อนในช่วงประมาณเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม ฤดูฝ นในช่ว งประมาณ เดือ นมิถุน ายน – เดือนกั นยายน และฤดูหนาวในช่ ว งประมาณเดือนตุ ล าคม – เดือ น
กุมภาพันธ์ โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ๒ ชนิด ได้แก่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การทาเกษตรและเพาะปลูกข้าว

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑เขตการปกครอง
ตาบลลาดชิดและตาบลตาลานอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดมีจานวนหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น ๑๔ หมู่บ้านดังนี้
ตาบลลาดชิด
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน
หมู่ที่ ๖ บ้านลารางตาดา
หมู่ที่ ๘ บ้านรางยายสุข
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหมู่สุด

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองควาย
หมู่ที่ ๗ บ้านหมู่สะแก
หมู่ที่ ๙ บ้านลาดบอน

ตาบลตาลาน
หมู่ที่ ๑ บ้านตาลาน
หมู่ที่ ๓ บ้านเจ๊ก
หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหาด
หมู่ที่ ๗ บ้านปากคลอง

หมู่ที่ ๒ บ้านท้ายวัดโพธิ์
หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหาด
หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลอง
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๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดมีทั้งหมด14หมู่บ้าน ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่า
สังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่ว น
ตาบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเริ่ม จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของคนในชุมชน

3. ประชากร
๓.๑ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
(ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)

ตาบล
ตาบลลาดชิด

ปี2559
ชาย

หญิง

ปี 2560
ชาย

หญิง

ปี 2561
ชาย

หญิง

ปี 2562
ชาย

หญิง

1,222 1,320 1,211 1,328 1,216 1,314 1,196 1,299

รวมทั้งสิ้น

2,542

2,539

2,530

2,495

ตาบล

ปี2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ตาบลตาลาน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

29

14

19

12

20

12

25

13

รวมทั้งสิ้น

43

31

32

38

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
(ปี พ.ศ.2562)

ช่วงอายุและจานวนประชากร(ลาดชิด)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ประชากร
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

ชาย
251
738
207
1,196

หญิง
221
790
288
1,299

ชวงอายุ
อายุต่ากว่า 18
อายุ 18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
ทั้งสิ้น 2,495 คน
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ช่วงอายุและจานวนประชากร(ตาลาน)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ประชากร
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ

ชาย
0
13
6

หญิง
1
10
1

ชวงอายุ
อายุต่ากว่า 18
อายุ 18 – 60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

19

12

ทั้งสิ้น 31 คน

* หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนพฤษภาคม 2562

4. สภาพทางสังคม
๔.๑การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็มร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ปีได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔หรือ
เทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมือง
ใหญ่ๆได้การแก้ปัญหาของตาบลคือ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบัน
สังกัด

สพฐ.

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด
๑ แห่ง

- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด

๑ แห่ง

๒.๑ โรงเรียนวัดลาดชิด
-ระดับก่อนประถมศึกษา
-ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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๔.2สาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก
ในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ ตาบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ รายเท่านั้นที่ไม่ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บปววยที่
ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ตาบลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดชิดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน ๑แห่ง
๔.๓ อาชญากรรม
ตาบลลาดชิดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ทุกด้านจากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอผักไห่ ได้แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดทราบว่าในเขตตาบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ กับทางผู้นาประชาชนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิ ดสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้นเช่นการ
ณรงค์การประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑ ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปววยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดมีระบบบริการพื้นฐานดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้า,ทางราง ฯลฯ)
การคมนาคมของตาบลลาดชิด มีเส้นทางที่สามารถเข้าสู่ตัวตาบลได้โดยใช้เส้นทางหลักดังนี้
ถนนหมายเลข 3454 สายเสนา-ผักไห่
ถนนหมายเลข 3412 สายบางบาล-ผักไห่
๕.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยัง
ไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดจึงไม่สามารถดาเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝวาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ ดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๕.3 การประปา
ในตาบลลาดชิดประชาชนมีน้าใช้ทุกครัวเรือน จะมีในรูปแบบของประปาหมู่บ้าน และประปาภูมิภาค การ
พิจารณาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปานั้นองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อที่จะ
พิจารณาดาเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไปปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
๕.4 โทรศัพท์
ประชาชนในตาบลลาดชิดมีการสื่อสารทางโทรศัพท์ทุกครัวเรือน ซึ่งจะมีการสื่อสารในลักษณะของการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่
๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีไปรษณีย์ จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.3๐ – ๑๖.3๐ น. ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (วันเสาร์ครึ่ง
วัน) หยุดวันอาทิตย์
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6. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ทานา รองลงมา คือ ทาไร่ ทาสวน รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจาแนกเป็น
รายหมู่บ้านได้
๖.๒ การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ สาหรับบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
๖.๓ การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจาหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
๖.4 การท่องเที่ยว
ในเขตตาบลลาดชิดมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดลาดชิด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น
การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
๖.5 อุตสาหกรรม
ในเขตตาบลลาดชิดไม่มีการอุตสาหกรรม
๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ในเขตตาบลลาดชิดไม่มีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
๖.7 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
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7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
เมษายน
ตุลาคม พฤศจิกายน
กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ประชาชนในเขตตาบลลาดชิ ด ได้ อ นุรั ก ษ์ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ได้ แก่ วิ ธี การจับ ปลา
ธรรมชาติ วิธีการปลูกข้าว
ภาษาถิ่น พูดภาษาภาคกลาง
7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตตาบลลาดชิดส่วนมากจะประกอบอาชีพทาการเกษตร และการหาปลา สิ้นค้าพื้นเมืองได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากปลา

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า
ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากแม่น้า ซึ่งจะต้องนามาผ่านกระบวนการของ
ระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภค
ได้
8.๒ ป่าไม้
ในเขตตาบลลาดชิดไม่มีปวาไม้
8.๓ ภูเขา
ในเขตตาบลลาดชิดไม่มีภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องต าบลลาดชิ ด ส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถานประกอบการ
ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มี
มลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่ วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ากร่อย ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดิน
มาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝนน้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน
เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา ตาบลลาดชิดได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการปลูก
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ต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (2561-2580)
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน ของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตรา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือ
ว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่
ยังไม่ สามารถ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริก ารและภาคเกษตรมี ผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่าขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลือ่ นการพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของ
ประชากรไทยทุก ช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึง ระบบบริการสาธารณะ
การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุม
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา ความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายใน
การยกระดับการพัฒนา ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการ
วางกลยุทธ์ ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นทีต่ ้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง ทางความคิดและอุดมการณ์
ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้าความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก ที่ลดลงและประชากร
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สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้ น
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุน
และการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู
สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกั บประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ เพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญ กับปัญหาด้านความ
มั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น ประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับ ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้ างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้าน ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การรวมกลุ่มเศรษฐกิ จ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยง ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง ในทาง
กลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม ส าคัญที่จ าเป็นต้องมี การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่ม
ทางการค้าและการลงทุนที่จ ะมีความหลากหลาย เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพ
และสร้างความหลากหลายของสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่
การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
สูง อายุที่ จะมีสัดส่วนเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง รวมทั้ งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมี ขนาดเล็ก ลงและมี รูป แบบที่
หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศ ไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติก รรม ที่แตกต่างกัน ดัง นั้น การเตรียมความพร้ อมของประชากรให้มี คุณภาพและการนา
เทคโนโลยีที่เ หมาะสมมาใช้ ในการผลิตและการบริ ก ารของประเทศจะเป็นความท้ าทายส าคัญ ในระยะต่อไป ใน
ขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทน
จานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใน
ภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะทาให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้าย
ไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจ ในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่ มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะ ยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
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ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ โครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้าขณะที่ระบบนิเวศ
ต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย ความสามารถในการรองรับความต้องการ
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็น
สังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้าง
สมดุล ความมั่นคง ด้านพลัง งานและอาหารมีแนวโน้มที่ จะมี ความส าคัญ เพิ่ม มากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมี ความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น
เปูาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น แนวโน้ม
เหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงาน และอาชีพ สาขาการผลิต
และบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรม
ไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริก าร การปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี ประสิทธิภาพ
ในการปู องกั นและรองรับ ผลกระทบต่าง ๆ ที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้น ซึ่ง รวมถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ที่ จะเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ส มัยใหม่ มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุ บันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของ ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะทีท่ ันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์
ที่จะทา ให้เกิดการพัฒ นาขยายความเป็นเมือ ง วิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อม
ล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็น ได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มี พลวัตสูง และมี ความซับ ซ้อ นหลากหลายมิติ ซึ่ง จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดัง นั้น
การพัฒนาประเทศ จึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือ ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการ
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้ องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัว ให้สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มี อ าชีพที่ มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และกติกาใหม่ ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมี ๔ การพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน
กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง พื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการ
ต่อ ยอดการพั ฒ นาบนพื้ นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และ
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นาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้าง
สมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รักษา ไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ
และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของ
รูป แบบและกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ยวเนื่อง กับ ลักษณะการใช้พื้นที่ที่ ชัดเจน ขณะที่ก ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษี ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ มากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อกระชับ และสร้างสัมพั นธไมตรี เสริม สร้างความสัม พันธ์ท างการทูต ซึ่ง จะก่อให้เ กิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิ จ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป ระบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เ กิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ
จาเป็นต้องคานึง ถึงความสอดคล้อ งกับโครงสร้างและลักษณะพฤติก รรมของ ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม
และปัจ จัยการพัฒ นาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ส่ง ผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีก ารวางแผนการพัฒนาที่ รอบคอบ และ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็น เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิด การปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ เจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลัก ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุด แข็งและจุดเด่นของประเทศ และ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเ อกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่ง ยืนของสถาบันหลัก ของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสั งคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความมั่นคง หมายถึง
การมี ความมั่ นคงปลอดภัย จากภัย และการเปลี่ย นแปลงทั้ ง ภายในประเทศและ ภายนอกประเทศในทุ ก ระดั บ
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่ นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่ง ใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลัง เพื่อพัฒ นาประเทศ ชุม ชนมีความเข้ ม แข็ง
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ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออม
สาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง
หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาท
ที่สาคัญในเวทีโลก และมี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง ในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่ วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาค ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย มิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกั บ สิ่ง แวดล้อ ม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมาย การพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิป ไตย มี ภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ในทุ กมิติทุก รูปแบบและทุกระดับ
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริก ารของประเทศได้รับ การ พัฒนายกระดับไปสู่การใช้เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของ ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ
และกระบวนการยุติธรรม ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
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๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ๘ ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อน ไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) ความสุขของประชากรไทย
(๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
(๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ
(๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ
๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด
๓ ประการ ได้แก่
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากร ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามา
ประยุกต์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(๒) “ปรับปัจ จุบัน” เพื่อ ปูทางสู่อนาคต ผ่ านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ
ทั้งโครงข่าย ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
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ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
(๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ
(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเปูาหมายการพัฒนา ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รัก การเรี ย นรู้ และการพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่อ งตลอดชี วิ ต สู่ก ารเป็น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็น นวั ต กร นั กคิ ด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
(๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
๗ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ
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๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปูาหมายการพัฒนา ที่สาคัญที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุม ชนท้ องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อ
ส่วนรวม การกระจาย อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ สังคมให้
นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
(๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี และ
(๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอาย
โดยประเด็น ยุท ธศาสตร์ช าติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม ประกอบด้ว ย
๔ ประเด็น ได้แก่
๑. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่ ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง ๙
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
(๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ
(๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
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โดยประเด็นยุท ธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิต ที่เ ป็น มิตรต่อ สิ่ง แวดล้อ ม
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทั นสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่
เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น
มีความทั นสมั ย มี ความเป็นสากล มี ประสิท ธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒ นา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลั ก
นิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
(๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
โดยประเด็น ยุท ธศาสตร์ ช าติด้า นการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครั ฐ
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย
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๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนา
หลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” มาเป็นปรั ชญานาทางในการพัฒ นาประเทศต่ อเนื่อ งจากแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะ
ต่อไป เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยมีหลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้ เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
22

สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต
ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับ สิ่ง แวดล้อ มอย่างเกื้อกู ล อนุรัก ษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่ง ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล้อม ความมั่ นคงทางพลัง งาน อาหารและน้า ความสามารถในการรัก ษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้อยกว่า ๕
๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมาย และตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปู าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยใน ปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสาคัญของประเทศ
ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปู าหมายใน สังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้า
น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและ
ทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวที
นานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มี
ความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็น
ฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้ งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน สุขภาพ และ
ท่องเที่ ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริก าร อัจฉริยะที่ เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด ฐานการผลิตและบริการทีม่ ี
ศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลือ่ มล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิ ปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้ กว้างขึ้น โดยกาหนด
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เปูาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้
สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิต บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเป็นหัวใจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ในระยะต่อไปสาหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วนั้นกาหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็น ธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การ
สร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและ
เปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และ
การกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับ ความสาคัญสูง และได้กาหนดในระดับแผนงาน/โครงการสาคัญที่
จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพั ฒนาได้อ ย่าง แท้จ ริง รวมทั้ง การก าหนดเปู าหมายและตัวชี้วัดที่ มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกาหนดเปูาหมายได้คานึงถึงความสอดคล้องกับเปู าหมาย
ระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบกากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับ ย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ
กากับให้สามารถ ดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
การใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ ๖
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพื่อการ
พัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกาหนดแผนงาน/ โครงการ สาคัญ
ในระดับ ปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพั ฒนาเชิง พื้นที่ ในระดับสาขาการผลิตและบริก ารและ จังหวัดที่เ ป็นจุด
ยุทธศาสตร์สาคัญในด้านต่างๆ
2. วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เปูาหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดเปูาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี
โดยคานึงถึงการดาเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ตาม เปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทาเปูาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา เพื่อให้กากับและเชื่อมโยงกับการกาหนดเปูาหมาย ในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการ
ต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปูาหมายที่
เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการ
ของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง ๒๐ ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบู รณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของ สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความ
เป็นไทย
(๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
(๓) ระบบ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจ ปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิต และ
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ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ ๕
ต่อปีเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙
(๔) ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพสิ่ง แวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบ โตที่ เป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลั ก สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น
และรักษาคุณภาพน้า และคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๕) มีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของ นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปั ญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น
เปูาหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลัก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเปูาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้อง
บรรลุ ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
3.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
3.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คั่ง
และยั่งยืน
3.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
3.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
3.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
3.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา
4. การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูก่ ารปฏิบตั ิ
4.๑ หลักการ
4.๒ แนวทางขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
4.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยัง คงประสบสภาวะแวดล้อ มและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่ อาจก่ อให้เ กิ ดความเสี่ยงทั้ ง จากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐
บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสูป่ ระเทศรายได้ปานกลางขัน้ สูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓
ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนา
จากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้ก ารบริหารจัดการของเงินทุ นต่างชาติม าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมทีม่ ีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
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ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปี ระสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจ จัยการผลิตรวม (TFP) ยัง คงอยู่ในระดับ ต่าท าให้ขาดพลัง ในการ
ขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริห ารจัดการเศรษฐกิจ ใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การ
ให้ความส าคัญกั บการรั ก ษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทาให้เ สถียรภาพของเศรษฐกิจ ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ แข็งแกร่ง
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริม่ มีสญ
ั ญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัด
ต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขนึ้ ไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่ อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี ความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ การ
ยกระดับดีขนึ้ จากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย
IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖
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(ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลาดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยัง ไม่ ส ามารถปรับ เปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยัง ขาดการพัฒ นาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ
ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกั บการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจากัดต่อการ
ทาธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดาเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลีย่ นแปลงเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปญ
ั หาทัง้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตัง้ ครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน
ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น
Y (Gen Y)* ขณะทีผ่ ลิตภาพแรงงานยังเพิม่ ขึน้ ช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ากว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยม
ต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะ
ความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวม
ของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึง ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้ ขณะทีผ่ สู้ งู อายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
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และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลีย่ มีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่ นแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่ สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญ
ั หาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคา่ เฉลี่ยสูงขึ้น อายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี
การศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยัง คงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี แนวโน้มดีขึ้นเล็ก น้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุ ด ๓๒๕.๗ เท่า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถงึ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียงั มีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุม่ ประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลัก
มาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ
๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลือ่ มล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสัง คมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑
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ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลีย้ งดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริม่ เสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น สังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนตาบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้ง
ในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
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(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัดในการนาไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนาเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕
และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนาเข้าพลังงานทั้งหมด
ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่ า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีสว่ นที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย
๒๕ ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าทาธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้น้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจากัด
ในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้า
ในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของ
ภาคส่วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ
๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ
๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
31

จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยัง เกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้ม ดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอิ นทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญ หาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามั น
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุท กภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่ง ผลกระทบต่อ ภาคการผลิตและวิถีก ารดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิ ถีการดารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
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ในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม
(๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิ จ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลู้ งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสูก่ ารยอมรับ
ในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริห ารจัดการภาครัฐมีก ารปรับ ปรุง ตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่ ส่วนกลางได้มอบ
อานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กาหนดนโยบายเพื่อ ให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้ง นี้ก ารปฏิรูป ระบบราชการที่เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
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อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๒ จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดชิดหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุด หนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้า
กัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยก าลัง ประสบปัญ หาการทุจ ริต เชิง นโยบายและผลประโยชน์ทับ ซ้อ นเป็น อย่า งมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
๓. บริบทการเปลีย่ นแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้ส มมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
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ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กาลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทาให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สงู อายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกาลังแรงงาน
ทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้ มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกั บกลุ่มผู้สูงอายุที่ เพิ่ มขึ้นเป็ นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีก ครั้ง เมื่ อการปรับปรุงฐานข้อมู ลใน
แบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้ วามเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเที ยม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออั ดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทาให้
จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชนหรือองค์ก รใดที่ ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เ งินแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุง ประสิทธิภาพกลไกการพัฒ นาทั้งประเด็นธรรมาภิบ าล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
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ประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒ นาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลีย่ นกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรือ่ งความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามาซึ่งโอกาสที่
สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้ม ข้นในการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒ นาตนเองไปสู่ร ะดับการผลิตที่ สูง ขึ้นทั้ง การผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับ ประเทศที่พัฒ นาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เ กิ ดการเคลื่อ นย้ายเงินทุ น แนวโน้ม ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิ ภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่ งทุ นและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
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ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลือ่ นไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่ง ผลกระทบซ้าเติม ต่อ
สถานการณ์ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มคี วามรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทา
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และ
อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยัง ส่ง ผลให้ภัยพิบัติท างธรรมชาติมีแนวโน้ม เกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ
พัฒ นาที่ ยั่ง ยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สงั คมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน
๔. กรอบวิสยั ทัศน์และเปูาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
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วางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุท ธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เปูาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุ นของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ป ริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่วงวัยมี ความมั่ นคงทางด้านเศรษฐกิ จ และสัง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต สูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มแี บรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลั กใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สญ
ู เสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้อ งถิ่นและกิจ กรรมการท่ องเที่ยว ตลอดจนส่ง เสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มพี รมแดนติดกันและประเทศที่มโี ครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า
การลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มี พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศั กยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
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(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกั น พัฒนาศัก ยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์ก ลางสุขภาพนานาชาติทั้ง ในด้านศู นย์กลางบริก ารสุขภาพ
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in
All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสัง คมสูง วัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เ หมาะกั บ วัย และการพัฒ นาระบบการดูแลผู้สูง อายุในรูป แบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมี โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒ นาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้
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มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากิน ในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน
เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน
และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสาคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งส่ง เสริม การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
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เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้นา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่ง เสริม การบริโ ภคที่เ ป็นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัส ดุที่ใช้แล้วที่ มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ง
กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒ นาความร่วมมือด้านสิ่ง แวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลัง งานและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อากาศ เพิ่ม ศักยภาพในการลดการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกให้กับ ทุ กภาคส่วน ส่งเสริม การวิจัยและพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจ
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ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิท ธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่ง ใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูป แบบการพัฒ นา อปท. ให้เ หมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีป ระสิท ธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน ๑
ตอนบน
วิสยั ทัศน์
" เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ ะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "
เปูาประสงค์รวม
กลุ่ม จัง หวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุม ธานี พระนครศรีอยุธยา
และ นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ ะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถ
ในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
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ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบการเกษตรให้มผี ลผลิตทีป่ ลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมบมบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า
ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น ้าเจ้าพระยา/ปุาสัก

แผนพัฒนาจังหวัด
วิสยั ทัศน์
“ อยุธยาเมืองมรดกโลก เปนแหลงเรียนรู นาเที่ยว นาอยู นาลงทุน ”
เปาประสงค์
๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความ
เข้าใจ ในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
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๕.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชา ติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เปูาประสงค์
๑. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
๒. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา
๓. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
๔. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๕. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
๖. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. จัดให้มีการสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๑๐. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๑. จัดให้มีการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / การท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
๑. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
๔. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพื้นที่มากขึ้น
๕. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมดีขึ้น
๖. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น
7. มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
8. เพิ่มจุดมุ่งหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง
9. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“ตาบลลาดชิ ด การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิ จ ดี มี ค วามรู้ ทั นสมั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ เ ป็ น มลพิ ษ
ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการบริหารการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมืองการบริหาร
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านแหล่งน้า
๒.๓ เปูาประสงค์
1. จัดให้มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
2. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
3. สนับสนุนให้หมู่บ้านหรือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม
4. จัดให้มี ก ารส่ง เสริม คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามั ย ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เ กิ นขั้นต่ า
ของระดับความจาเป็นพื้นฐานต่อการดารงชีวิต
5. จัดให้มีการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
6. ควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตาบล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเมืองการปกครอง และบุคลากรเจ้าหน้าที่
8. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้า สาหรับการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ตัวชี้วัด
1. จานวนถนนที่เ พิ่มขึ้นและได้รับ การบารุง รัก ษา จ านวนไฟฟู าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับ การ
ก่อสร้างบารุงรักษาเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของจานวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
3. ปัญหาสังคมลดน้อยลง ประชาชนมีความสงบสุขในการดารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น
4. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น กินดี อยู่ดี เกิดความผาสุข ในการใช้ชีวิต
5. ความสาเร็จของการพัฒนาด้านการศึกษา ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ระดับความสาเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการขยะ
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7. ประสพความสาเร็ จ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
8. มีแหล่งน้าเพียงต่อความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
2.5 ค่าเปูาหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเปูาหมาย คือ จานวนถนนที่ได้เพิ่มมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เปูาหมายคือ จานวนกลุ่มอาชีพในตาบลเพิ่มมากขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม ค่าเปูาหมายคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกันเพิม่ ขึ้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเปูาหมายคือ ประชาชนคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ค่า
เปูาหมายคือ ประชาชนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลข่าสารอย่างเท่าเทียมกันเพิม่ ขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการบริหารการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าเปูาหมายคือ ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมืองการบริหาร ค่าเปูาหมายคือ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
เป็นระบบ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านแหล่งน้า ค่าเปูาหมายคือ มีแหล่งน้าในการทาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
2.6 กลยุทธ์
1. พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.
2. พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
3. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน
4. พัฒนาจัดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
4. พัฒนาส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. พัฒนาส่งเสริมการออกตรวจพื้นที่ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
7. พัฒนาทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. พัฒนาส่งเสริมการกาจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
9. ส่งเสริมการปลูกปุาในชุมชน
10. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ด้วยองค์ก ารบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา เพื่อเป็นการเตรียมการ
สาหรับ การพัฒนาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดท าให้ส อดคล้องกั บ แผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒนากลุ่ม จัง หวัด
และแผนพัฒนาชาติ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการ
พัฒนา ที่กาหนดไว้ให้สาเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดชิด
เปูาประสงค์

ตัวชีว้ ดั

ค่าเปูาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓. การวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาท้องถิน่
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ในการจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาดชิด ได้ใช้ก ารวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมื อกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก
 มีรถโดยสารประจาทางสายผักไห่– อาเภอเสนา – กรุงเทพ ผ่านเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด
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 มีรถโดยสารประจาทางสายผักไห่– อาเภอเสนา – ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ผ่านเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดชิด

 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว และ

เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑ โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดตาบล
 มีก ารประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด กั บส่วนราชการ

ในพื้นที่

 มีความสงบไม่มีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดตาบล มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 มีวัด 1 แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
 ชุม ชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาดชิด มีห อกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
 มีกองทุนในหมู่บ้าน
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
 คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
 ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้
ขาดรายได้

 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง

 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง
เพราะต้องนามาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
 ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ต้องสูบน้าจากแม่น้าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ตาบล ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
 ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
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 แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ

 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จานวนมาก
๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดชิด ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทา
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
๔) ข้อจากัด (T : Threat)
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง มี
งบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิดตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(๑) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
๑) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จ ะ
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เ ป็นที่สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ การแก้ปัญ หาคือ ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๒) การขยายเขตไฟฟูา ปัจ จุบันมี ไฟฟูา ใช้ทุ ก ครัวเรือ น คิดเป็น ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
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พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๓) การประปา มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาบ่อยครั้ง ปัจ จุบัน องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลลาดชิดยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนา เพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป
เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป
 ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสารวจข้อมู ลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มี ที่ อยู่อาศัยที่ มั่นคง
ปัญหาคือ มีที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดได้มี
โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน แต่งบประมาณมีจากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ก็จะ
ดาเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิดมีการมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียง
เล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้าที่ได้จากน้าฝน ทาให้เกิดปัญหาน้าดื่มที่ยังไม่สะอาด
เท่าที่ควร
(๒) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ปลูกข้าว รายได้
ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพ ทาให้มีรายได้มากจากการค้า
ขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดจึงไม่เท่ากัน
(๓) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสังคม
 ด้านแรงงาน
จากการส ารวจข้อมู ลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มี อายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลัง
แรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดั บ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่
อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสารวจข้อมู ล พื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมี สุขภาพที่ดี มีก ารคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรค
เอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ ยอมไปคัดกรองหรือ ตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ ไขปัญ หา คือ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลลาดชิด และ
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หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก ปัญหาเหล่านี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดชิดพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา
 ด้านการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
 ด้านค่านิยมของคนในพืน้ ที่
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดให้ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล
ปั ญ หาคื อ ประชากรในครั ว เรื อ นมี ก ารดื่ ม สุ ร า สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ ง ที่ เ ป็ น ครั้ ง คราว บางครั ว เรื อ นขาดความอบอุ่ น
การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคน
มีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของครอบครัว
 ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดที่สามารถดาเนินการได้
ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา
อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุน่ แรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
 ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด จากการที่ทางสถานี
ตารวจภูธรผักไห่ ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดมีผู้
ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา
ประชาชน หน่วยงานขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลลาดชิด ที่ ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เ ป็นประจ า การแก้ ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด สามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย
ร้านค้า ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ากร่อย ไม่สามารถที่
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จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้องรอ
ฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะ
พื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดชิดได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปญ
ั หาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเอง
(๕) ด้านการเมือง – การบริหาร
องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลลาดชิด ได้ จัดตั้ง ชุ ม ชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลลาดชิ ด
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง
เป็นอย่างดีเช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง
มี จุด ที่ น่า สัง เกตคื อ มี ก ารย้ายเข้า ย้ายออกช่วงที่ จ ะมี ก ารเลือกตั้ง ไม่ ว่ าจะเป็น การเลือ กผู้ใ หญ่บ้ าน สมาชิก สภา
นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดคือ ขอความ
ร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุก
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟูา
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด
๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ

พื้นทีเ่ ปาหมาย/
กลุม่ เปูาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร มีแสงสว่างเพียงพอ
ส่วนตาบลลาดชิด
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
- พื้นที่ในเขตองค์การ - มีรางระบายน้า
บริหารส่วนตาบลลาด สามารถระบายน้าได้
ชิด
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
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๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ด้าน

๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดชิดไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

- เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดาเนินการ

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ ดรคระบาด
โรคติดต่อ

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปุวย

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

พื้นทีเ่ ปาหมาย/
กลุม่ เปูาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด

- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต

- มีสื่อการเรียนการ

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

- ประชากร

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
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การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

๓. ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเทีย่ ว

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจาปี จานวน
๒๙๑ ค
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จานวน ๑๗๑ คน
๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดาเนินงาน
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า
๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- การวางแผน
- การลงทุน
- การพาณิชย กรรม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด

สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดชิด

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี

พื้นทีเ่ ปาหมาย/
กลุม่ เปูาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด
- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดชิด

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิดที่อายุ
๓๕ ขึ้นไป
- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด
- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด
- ร้านค้าแผลงลอย

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนใน
การทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
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๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดชิดไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

๔. ด้านการจัดระเบียบ ๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
ชุมชนและการรักษา มากขึ้นอาจทาให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย
อุบัติเหตุขึ้นได้

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนที่มีรายได้ต่า
กว่าเกณฑ์

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

- ไม่มีครัวทีต่ กเกณฑ์
มาตราฐานรายได้

พื้นทีเ่ ปาหมาย/
กลุม่ เปูาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- การท่องเที่ยว

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

- การจราจร

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดชิดและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท
- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้า
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น

๒) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้าใต้ดินเป็นน้าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้า
เสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ราคาญ

- ดินและน้าใต้ดิน

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาด
ชิด

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตาบลลาดชิด

- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง
ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
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ส่วนที่ 3

การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสูก่ ารปฏิบติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านบริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน
โครงสร้างพื้นฐาน
และสังคม

๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจ
ด้านบริการชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านบริการชุมชน
สังคม
และสังคม
ด้านสาธารสุข
บริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชน
และสังคม
ด้านรักษาความ
สงบ
ด้านบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านบริการชุมชน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม
ด้านบริหารจัดการ
ด้านสังคม
สงเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านศาสนา
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ด้านการศึกษา
ด้านบริการชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชน
และสังคม

๓

๔

๕

๖

แผนงานการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองช่าง
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
ลาดชิด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานงบกลาง
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

สานักงานปลัด

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
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ที่
7

8
รวม

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านบริหารทั่วไป
การเมืองการบริหาร
ด้านสังคม
สงเคราะห์
ด้านบริการชุมชน
และสังคม
ด้านบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านบริการชุมชน
แหล่งน้า
และสังคม
8 ยุทธศาสตร์

แผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด,
กองคลัง
สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข

สานักงานปลัด

แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะชุมชน

สานักงานปลัด
กองช่าง

แผนงานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน
สนับสนุน
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
ลาดชิด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด

ยุทธศาตร์
1.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม
2.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
3.) ยุททธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานบริหาร
ทั่วไป

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

10

5,247,600

39

17,356,000

19

8,095,900

20

19,589,060

11

11,322,000

99

61,609,600

10

5,247,600

39

17,356,000

19

8,095,900

20

19,589,060

11

11,322,000

99

61,609,600

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

5

1,000,000

2
3

400,000
600,000

2
3

400,000
600,000

2
3

400,000
600,000

2
3

400,000
600,000

2
3

400,000
600,000

10
15

2,000,000
3,000,000

4

300,000

4

300,000

5

320,000

5

320,000

5

320,000

23

1,560,000

9
2

3,480,000
200,000

8
2

3,430,000
200,000

8
2

3,430,000
200,000

8
2

3,430,000
200,000

8
2

3,430,000
200,000

41
10

17,200,000
1,000,000
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ยุทธศาตร์
3.4 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
รวม
4.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
4.1 แผนงานงบกลาง
4.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
4.3 แผนงานสาธารณสุข
4.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
รวม
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
(บาท)
400,000

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
(บาท)
400,000

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
(บาท)
400,000

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
(บาท)
400,000

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
(บาท)
400,000

จานวน
โครงการ
10

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

17

4,380,000

16

4,330,000

17

4,350,000

17

4,350,000

17

4,350,000

84

21,760,000

4
1

1,530,000
100,000

4
1

1,530,000
100,000

6
1

1,730,000
100,000

5
1

1,630,000
100,000

4
1

1,330,000
100,000

23
5

7,750,000
500,000

3
4

500,000
1,000,000

3
4

500,000
1,000,000

3
4

500,000
1,000,000

3
4

500,000
1,000,000

3
4

500,000
1,000,000

15
20

2,500,000
5,000,000

12

3,130,000

12

3,130,000

14

3,330,000

13

3,230,000

12

2,930,000
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15,750,000

8

720,000

8

720,000

8

720,000

8

720,000

8

720,000

40

3,600,000

8

23,000,000

8

23,000,000

8

23,000,000

8

23,000,000

8

23,000,000

40

115,000,000

ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่

5.1 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
5.2 แผนงานการศึกษา
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ยุทธศาตร์
5.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
30,000

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
30,000

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
30,000

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
30,000

จานวน
โครงการ
1

งบประมาณ
(บาท)
30,000

จานวน
โครงการ
5

งบประมาณ
(บาท)
150,000

17

23,750,000

17

23,750,000

17

23,750,000

17

23,750,000

17

23,750,000

85

118,750,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

10

2,000,000

1
2

100,000
200,000

1
2

100,000
200,000

1
2

100,000
200,000

1
2

100,000
200,000

1
2

100,000
200,000

5
10

500,000
1,000,000

5

700,000

5

700,000

5

700,000

5

700,000

5

700,000

25

3,500,000

45

3,330,000

46

4,268,000

50

4,133,000

52

3,973,000

53

4,773,000

246

20,477,000

3
1
1

350,000
2,400,000
500,000

3
1

350,000
500,000

3
1

350,000
500,000

3
1

350,000
500,000

3
1

350,000
500,000

15
1
5

1,750,000
2,400,000
2,500,000

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการอนุ
กรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6.1 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม
7.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร
7.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป
7.2 แผนงานงบกลาง
7.3 แผนงานสาธารณสุข
7.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด

ยุทธศาตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร
รวม

50

6,580,000

50

5,118,000

54

4,983,000

56

4,823,000

57

5,623,000

267

27,127,000

8.) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน

6

3,025,000

4

1,818,000

4

750,000

2

600,000

1

100,000

17

6,293,000

รวม

6

3,025,000

4

1,818,000

4

750,000

2

600,000

1

100,000

17

6,293,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนน(คสล.)บริเวณ
ภายในหมูบ่ า้ น ม.4
1
ลาดชิด

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงถนน คสล.
ในการเดินทาง
กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย
สัญจรไปมาของ
0.15 ม. ยาว 100
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ม.

โครงการก่อสร้าง
สะพานเหล็กแบบโครง
2 ถัก บริเวณหน้าวัด
ลาดชิด (ม.4 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นสะพาน ก่อสร้างสะพานกว้าง
ทางเดินเท้าในการ 1.20 ม. ยาว 36 ม.
สัญจรไปมาของ
ตามแบบ อบต.ลาดชิด
ประชาชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

260,000

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

สะพานเหล็ก 1 ประชาชนได้ไป
สัญจรไปมา
สาย
450,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างระบบ เพิอให้ประชาชนมี
ประปาบาดาล บริเวณ น้าเพือ่ อุปโภค
ประชาคม (ม.4 ลาด บริโภคเพียงพอ
ชิด)

3

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปา
โดย ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4
นิว้ (PVC มาตรฐาน
13.5) ความลึกไม่
น้อยกว่า 280 ม.
พร้อมหอถังสูง (แบบ
โครงเหล็ก) ขนาด
ความจุ 10 ลบ.ม.
และระบบท่อน้าส่ง
เครื่องสูบน้าซัมเมอร์
และอุปกรณ์พร้อม
การประสานระบบ
ไฟฟ้า

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระบบประปา
บาดาล 1 แห่ง

ประชาชนมีนาใช้
้
เพื่ออุปโภค
บริโภค และถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

980,000

66

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการลงลูกรังไหล่ เพือ่ ปรับสภาพถนน ลงลูกรังสองข้างทาง
ทางถนน (คสล.) (ม.5 ให้สามารถใช้สัญจร ถนน
ลาดชิด)
ไปมาได้สะดวก
4
ยิ่งขึ้น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

50,000

2563
(บาท)

50,000

2564
(บาท)

50,000

2565
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอกคลอง เพือ่ กักเก็บน้าและ
กาจัดวัชพืช เพือ่
ให้น้าไหลผ่านเข้า
เปิดทางน้า บริเวณ
ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น
หนองควาย (ม.5 ลาด
5 ชิด)

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขุดลอกลาลางหนอง
ควาย ปากคลองกว้าง
โดยเฉลี่ย 8 ม.ท้อง
คลองกว้างเฉลี่ย
3.00 ม. ระยะทาง
ยาว 1,310 ม.
ปริมาณดินขุด+วัชพืช
ไม่น้อยกว่า 3,982
ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

150,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
ในการอุปโภค
และทาเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีนาใน
้
การอุปโภค และ
ทาเกษตรอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแบบกิง่
เดียว บริเวณถนนทาง
6 หลวงหมายเลข 3454
ถนนหน้าโคก-เสนา
ด้านฝั่งขวาของทาง ม.
4-5 ลาดชิด)
โครงการปรับเสริม
ไหล่ถนนด้วยการลง
ลูกรัง บริเวณถนน
7 ภายในหมูบ่ า้ น (ม.5
ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการ
อานวยความ
สะดวกเกีย่ วกับ
แสงว่าง ให้แก่
ประชาชนทีส่ ัญจร
ไปมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแบบกิง่
เดียว 9 ม. 250
w.HPS จานวน 9 ต้น

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ลงลูกรังกว้าง 1 ม.
ในการเดินทาง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
สัญจรไปมาของ
ความยาว 200 ม.
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 30 ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

472,000

15,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกมีแสง
สว่างทีเ่ พียงพอ

ประชาชนจะมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การเดินทางสัญจร
ไปมาได้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

69

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมขยายไหล่ทาง
(คสล.) บริเวณภายใน
8 หมูบ่ า้ น จากบ้านเลขที่
14/1 ถึงคอสะพาน
(ม.5 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงพร้อมขยาย
ในการเดินทาง
ไหล่ถนน คสล. ความ
สัญจรไปมาของ
กว้าง 1 ม. หนาเฉลี่ย
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 0.15 ม. ยาว 100
ม. ปริมาณพืน้ ทีไ่ ม่นิ้
ยกว่า 100 ตร.ม.

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง
9 บริเวณศาลาประชาคม
(ม.5 ลาดชิด)

เพือ่ สนับสนุนให้
ประชาชนได้มี
อุปกรณ์สาหรับ
ออกกาลังกาย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

65,000

จัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง
78,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
60

ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มา ได้อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนใน
ตาบลได้มี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่น และได้ออก
กาลังกาย

ประชาชนใน
ตาบลได้ออก
กาลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

70

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนน(คสล.)บริเวณ
ภายในหมูบ่ า้ นเริ่มจาก
10
อบต.ลาดชิดถึงศาลา
ประชาคม (ม.5 ลาด
ชิด)
โครงการถมดินบริเวณ
เลียบถนนสายผักไห่เสนา ทางหลวง
11
หมายเลข 3454 ฝั่ง
ขวา (ม.5 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงเสริมถนน
ในการเดินทาง
คสล. กว้าง 4 ม. หนา
สัญจรไปมาของ
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 65 ม. บริเวณพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 260 ตร.
ม.
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ถมดินกว้าง 16 ม.
ในการเดินทาง
ระยะทางยาว 40 ม.
สัญจรไปมาของ
สูงโดยฉเลี่ย 2.50 ม.
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ปริมาณดินทีถ่ มไม่
น้อยกว่า 2,080 ลบ.
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

160,000

-

665,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

จะได้รับ

อุดหนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนินงาน
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าสาธารณะ

ประชาชนใน
ตาบลลาดชิดจะมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

71

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
12 สาธารณะ บริเวณ
ภายในหมูบ่ า้ น (ม.5
ลาดชิด)
โครงการก่อสร้างไฟฟ้า
สาธารณะหมูท่ ี่ (ม.5
และ ม. 6 ลาดชิด)
13

วัตถุประสงค์
เพือ่ อานวยความ
สะดวกเกีย่ วกับ
แสงสว่างให้แก่
ประชาชนทีส่ ัญจร
ไปมา
เพือ่ ติดตัง้ หม้อ
แปลงขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
ม.5
เงินงบประมาณใน
การดาเนินงานติดตัง้
หม้อแปลงไฟฟ้า
สาธารณะ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

55,000

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ไฟฟ้าทีไ่ ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
อุดหนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนินงาน
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ความความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้าอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

ประชาชนใน
ตาบลลาดชิดจะมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

72

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการติดตัง้ ราวกัน
ตกถนน (Guard RailL)
14 ทัง้ สองฝั่ง (ม.6 ลาด
ชิด)
โครงการถมทีส่ าธารณะ
พร้อมวางท่อระบายน้า
15 (ม.6 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้องกัน
อุบตั เิ หตุตกถนน

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ติดตัง้ ราวกันตกถนน
ทัง้ สองฝั่งปากทางเข้า
ความยาว 40 ม. สูง
0.80 ม.
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงถมดินที่
ในการเดินทาง
สาธารณะปาก
สัญจรไปมาของ
ทางเข้ากว้าง 10 ม.
ประชาชนในตาบล ยาว 80 ม. พร้อม
ลาดชิด
วางท่อระบายน้า

2561
(บาท)

2562
(บาท)
81,000

300,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ติดตัง้ ราวกันตก อุบตั ิลดน้อยลง
ถนน

ถมทีส่ าธารณะ
พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ม.6

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

73

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

16

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คสล.
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน (ม.6
ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล. พร้อมขยาย
ถนน เสาเข็มไอขนาด
0.15x0.15 ม.ยาว
3.00 ม.พร้อมเทคาน
รับรัดเข็ม ขนาด
0.30x0.20 ม. เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.60 ม.ยาว
300 ม. หนา 0.15
ม. ปริมาณ คสล. ไม่
น้อยว่า 180 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

481,000

74

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คสล.
บริเวณถนนสายลาด
ชิดฝั่งขวา (ม.6 ลาด
17 ชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล.เสาเข็มไอขนาด
0.15 ม.x0.15 ม.ยาว 3
ม. พร้อมเทคานรับรัด
เข็มขนาด 0.3x0.20 ม.
เทคอนกรีตเสรืมเหล็กก
ว้าง 0.60 ม.ยาว 170
ม.หนา 0.15 ม.ปริมาณ
คสล.ไม่น้อยกว่า 102
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

75

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณซอยบ้าน
18 นายประเนือ่ ง บริสุทธิ์
(ม.6 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด
โครงการปรับปรุง
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ในการเดินทาง
เสริมเหล็ก (คสล.)
สัญจรไปมาของ
19
บริเวณถนนสายลาด ประชาชนในตาบล
ชิดฝั่งขวา (ม.6 ลาด ลาดชิด
ชิด)

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
3 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 30 ม. ปริมาณ
คสล.ไม่น้อยกว่า 90
ตร.ม.

ซ่อมแซมถนน คสล.
กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ความยาว
180 ม. ปริมาณพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 720 ตร.
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

58,000

475,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

กองช่าง

76

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
20 บริเวณถนนสายลาด
ชิดฝั่งขวา เชื่อมจาก
ม.4 ไป ม.6 (ม.6
ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมถนน คสล. กว้าง
4.00 ม. ยาว 200
ม.หนา 0.15 ม. พืน้ ที่
คสล. ไม่น้อยกว่า
800 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก
194,000

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกสบายยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

77

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน ตัง้ แต่
21 ปากทางเข้าไปถึงโค้ง
บ้านกานันชูชีพ (ม.6
ลาดชิด

ความกว้าง 4.50 ม. หนา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย เฉลีย่ 0.05 ม. ยาว 290
ในการสัญจรไปมา ม. ปริมาตรพื้นทีแ่ อส

โครงการก่อสร้างถนน
(คสล.) เชื่อมจาก ม.4
22 ไป ม.6 จากบ้านสุนีย์
บุญมี รอด (ม.6 ลาด
ชิด)

ประชาชนได้รับ
ความกว้าง 4.00 ม.
ความสะดวกสบาย ระยะทางยาว 200
ในการสัญจรไปมา ม. หนา 0.15 ม.
พืน้ ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
800 ตร.ม.

ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,125 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและใบประมาณ
ราคาของ อบต.ลาดชิด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

573,000

194,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

78

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างไฟฟ้า เพือ่ ติดตัง้ หม้อ
สาธารณะหมูท่ ี่ (ม.6 แปลงขยายเขต
ลาดชิด)
ไฟฟ้าสาธารณะใน
23
ตาบลลาดชิด

เงินงบประมาณใน
การดาเนินงานติดตัง้
หม้อแปลงไฟฟ้า
สาธารณะ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน (คสล.)
ตัง้ แต่บา้ นนายชัยวัฒน์
24
ถึงถนนไทยยั่งยืน
(ม.7 ลาดชิด)

ความกว้าง 4.00 ม.
ระยะทางยาว
430.00 ม. หนา
0.15 ม. พืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,720
ตร.ม.

เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

2561
(บาท)

1,000,000

2562
(บาท)

1,000,000

2563
(บาท)

1,000,000

1,010,000

2564
(บาท)

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

อุดหนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนินงาน
1,000,000
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนใน
ตาบลลาดชิดจะมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

กองช่าง

79

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

25

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คสล.
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน (ม.7
ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล. พร้อมขยายถนน
เสาเข็มไอขนาด
0.15x0.15 ม.ยาว
3.00 ม.พร้อมเทคานรับ
รัดเข็ม ขนาด
0.30x0.20 ม. เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
0.60 ม.ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยว่า 180
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

320,000

80

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

26

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คสล.
บริเวณถนนสายลาด
ชิดฝั่งขวา (ม.7 ลาด
ชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล. โดยการตอก
เสาเข็ม คสล.
0.15x0.15x3.00
ม. พร้อมเทคานรัด
เสาเข็มขนาด0
0.30x0.20 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง
ยาว 380 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า
228 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1,190,000

81

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
(คสล.) บริเวณภายใน
หมูบ่ า้ น ถนนสายลาด
27
ชิด-ลาตะเคียน (ม.7
ลาดชิด)
โครงการก่อสร้างถนน
(คสล.) บริเวณภายใน
หมูบ่ า้ น ถนนสายลาด
28 ชิดฝั่งขวา (ม.7 ลาด
ชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.50 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว
400 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า
1,800 ตร.ม.
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.
ในการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 ม.หนา
ของประชาชนใน เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว
ตาบลลาดชิด
850 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า
3,400 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,170,000

2,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่มขึน้ เพื่อ
ใช้สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วขึน้

กองช่าง

82

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

29

โครงการ
โครงการขุดลอกคลอง
กาจัดวัชพืช เพือ่
เปิดทางน้า บริเวณ
คลองลาดชิด (ม.7
ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ เก็บกักน้าและ ขุดลอกคลอง ปาก
ให้น้าไหลผ่านเข้า คลองกว้างเฉลี่ย 16
ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น ม. ก้นคลองโดยเฉลี่ย
6 ม. ระยะทางยาว
800 ม. ความลึกโดย
เฉลี่ย 0.60 ม.
ปริมาณวัชพืชดินไม่
น้อยกว่า 4,000 ลบ.
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

534,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
ในการอุปโภค
และทาเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีนาใช้
้
เพื่ออุปโภค
บริโภค และถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

83

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
ลาดชิดฝั่งขวาและสาย
30
ลาดชิดลาตะเคียน (ม.
7 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง
ในการสัญจรไปมา แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ของประชาชนใน กว้าง 4.50 ม.หนา
ตาบลลาดชิด
เฉลี่ย 0.15 ม. ยาว
850 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า
3,825ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
1,587,000
ซ่อมแซมร้อยละ
60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีการ
คมนาคมและ
สัญจร ได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ยิ่งขึน้

84

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตัง้ กล้อง เพือ่ เผ้าระวังและ
วงจรปิดภายในหมูบ่ า้ น ป้องกันการก่อ
(ม.7 ลาดชิด)
อาชญากรรม

31

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ติดตัง้ กล้องวงจรปิด
แบบภายนอกอาคาร
บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมูบ่ า้ น

32,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จานวนการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม
ปัญหา ยาเสพติด
ปัญหาการ ลัก
ทรัพย์และภัย
ต่างๆ ลดลงร้อย
ละ 70

1. ประชาชนใน ต
าบลและพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 2. ช่วย
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานใน
พื้นทีข่ องเทศบาล
, เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
, เจ้าหน้าที่ อปพร.
, อาสาสมัคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

85

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง 1.ปรับปรุงถนนลูกรัง
ลูกรังบริเวณถนนไทย- ในการสัญจรไปมา ลารางหูช้างผิว
ลาว (ม.8 ลาดชิด)
ของประชาชนใน การจราจรกว้าง 3.00
ตาบลลาดชิด
ม. หนาเฉลีย่ 0.10
ม. ความยาว 2,500
ม. 2.ปรับปรุงถนน
32
ลูกรังลารางอีสุกผิว
การจราจรกว้าง 3.00
ม. ยาว 700 ม.

2561
(บาท)

450,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
60

ประชาชนมีการ
คมนาคมและ
สัญจร ได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

86

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ ให้การ
ลูกรังบริเวณสะพาน คมนาคมและการ
ไทย-ลาว (ม.8 ลาดชิด) สัญจรได้สะดวก
33
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ผิวจราจรกว้าง 3.00
ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. ยาว 1,000 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

225,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
60

ประชาชนมีการ
คมนาคมและ
สัญจร ได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
ยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

87

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คส
ล.บริเวณถนนสายลาด
ชิดฝั่งขวา (ม.8-9
34 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล.พร้อมขยายถนน
คสล.สายลาดชิดฝัง่ ขวา
หมูท่ ี่ 8-9 เสาเข็มไอ
ขนาด 0.15x0.15 ม.
ยาว 3.00 ม.พร้อมเท
คานรับรัดเข็มขนาด
0.30x0.20 ม. กว้าง
0.60 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า 90
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

264,000

88

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

35

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
(บริเวณสายลาดชิด-ลา
ตะเคียน (ม.8 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต
กว้าง 4.50 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ความ
ยาว 250 ม.
ปริมาณพืน้ ทีแ่ ละ
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,125
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก
494,000

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

89

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณถนน
ภายในหมูบ่ า้ นสายลาด
36 ชิดฝั่งขวา (ม.8 ลาด
ชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4.5 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ความ
ยาว 200 ม. ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

585,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

90

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน ตัง้ แต่
บ้านนายประสงค์ ฝาก
37 ญาติไปจนถึงหน้าปัม๊
เขมาภิรักษ์ (ม.8 ลาด
ชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บา้ นนาย
ประสงค์ ฝากญาติไป
จนถึงหน้าปัม๊ เขมาภิรักษ์
ความกว้าง 4.50 ม. หนา
เฉลีย่ 0.05 ม. ยาว 130
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.5
หนาเฉลีย่ 0.05 ม. ยาว
90 ม. ปริมาตรพื้นทีแ่ อส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,125 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

434,000

91

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน ตัง้ แต่
บ้านนางเชียง ผ่อง
38 ตระกูลไปจนถึงสะพาน
รางอีสุก (ม.8 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ความกว้าง 4.50 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
ยาว 89.00 ม.
ปริมาตรพืน้ ทีแ่ อส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400.50
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

175,000

92

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. และถนนแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต
39
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน (ม.
8-9ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง กว้าง 4.50 ม. ยาว
ในการสัญจรไปมา 400 ม.พืน้ ทีไ่ ม่น้อย
ของประชาชนใน กว่า 1,800 ตรม.
ตาบลลาดชิด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1,170,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

93

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

40

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน คสล.
บริเวณถนนสายลาด
ชิด ฝั่งขวา (ม.8 ลาด
ชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล. โดยการตอกเข็ม
คสล. 0.15x0.15x3.0
ม. พร้อมเทคานรัดเสาเข็ม
ขนาด 0.30x0.20 ม.
พร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 0.60 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ยาว 135 ม.ปริมาณ
คสล. ไม่น้อยกว่า 81
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก อุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชนจะมีถนน
เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

230,000

94

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างผิว
จราจรลาดแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต (ม.8 ลาด
41 ชิด)

เพือ่ ให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
สามารถสัญจรและ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ขนส่งผลิตผล
ยาว 250 ม.
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. คลอง
42 ลาดชิด ม.8 (สะพาน
ไทย-ลาว)

เพือ่ ใช้เป็นสะพาน ก่อสร้างสะพาน คสล.
ทางเดินเท้าในการ กว้าง 5.00 ม.ยาว
18.00 ม. พร้อมราว
สัญจรไปมา
สะพานสูง 1.00 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

494,000

5,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
60

ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยยิ่งขึน้

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

95

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ให้ประชาชนมี ผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ดินคันรางตาแห้ว (ม.8 การคมนาคมได้
ฐานกว้าง 5 ม. สูง 1
ลาดชิด)
สะดวก รวดเร็ว
ม.ยาว 1,500 ม.
43
ยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างถนน
(คสล.)จากหน้าหมูบ่ า้ น
ไปถึงลารางหูช้าง (ม.8
44
ลาดชิด)

เพือ่ ปรับสภาพถนน
ให้สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวก
ยิ่งขึ้น

ความกว้าง 3.00 ม.
ระยะทางยาว
2400.00 ม. หนา
0.15 ม. พืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 7,200
ตรม.

2564
(บาท)

1,400,000

4,408,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
60
เส้นทางคมนาคม
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ
61

ประชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
(คสล.)จากหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ขาวถึงบ่อทราย
45
(ม.8 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ความกว้าง 3.00 ม.
ระยะทางยาว
835.00 ม. หนา
0.15 ม. พิน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า
2,505.00 ตร.ม.
โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ให้ประชาชนมี ความกว้าง 3.00 ม.
(คสล).จากบริเวณ
การคมนาคมได้
ระยะทางยาว
ศาลาประชาคม ม.8 สะดวก รวดเร็ว
775.00 ม. หนา
46
ถึงบ่อทราย (ม.8 ลาด ยิ่งขึ้น
0.15 ม. พืน้ ที่ คสล.
ชิด)
ไม่น้อยกว่า 2,325
ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมี
การคมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

2565
(บาท)

1,580,000

1,460,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาอย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาอย่างสะดวก

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.บริเวณ
47 สะพาน ไทย-ลาว (ม.
8-9 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นสะพาน ก่อสร้างสะพานกว้าง
ทางเดินเท้าในการ 5 ม. ยาว 25 ม.
สัญจรไปมาของ
ตามแบบ อบต.ลาดชิด
ประชาชน

โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ใช้เป็นสะพาน
สะพาน (คสล.) นากอง ทางเดินเท้าในการ
สัญจรไปมาของ
48 (ม.8 ลาดชิด)
ประชาชน

ก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า คสล.
กว้าง 5.00 ม. ยาว
22 ม. พร้อมทางเดิน
เท้า

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

750,000

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาอย่างสะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

1350000
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมูบ่ า้ น บริเวณถนน
เลียบลารางอีสุก ลา
49
รางหูช้าง ลารางเต่าดา
ลารางกระหนอง (ม.8
ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ เป็นการ
ก่อสร้างขยายเขต
อานวยความ
ไฟฟ้าสาธารณะ
สะดวกเกีย่ วกับ
ระยะทาง 1000 ม.
แสงว่าง ให้แก่
ประชาชนทีส่ ัญจร
ไปมา

โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน
สะพาน (คสล.) ลาราง ในการเดินทาง
ทางเดินเท้า คสล.ก
ลาดชิด (ม.8 ลาดชิด) สัญจรไปมาของ
ว้าง 5.00 ม.ยาว 22
50
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ม. พร้อมทางเดินเท้า

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ
ประชาชนจะมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การเดินทางสัญจร
ไปมาอย่าง
สะดวกมากขึน้

กองช่าง

เพือให้ประชาชน ประชาชนจะมี
ได้สัญจรอย่าง สะพานเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกมีแสง
สว่างทีเ่ พียงพอ

1,500,000

1,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

99

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการขยายถนน
(คสล.) ถนนสายใน
หลังฟาร์มจระเข้ (ม.9
51 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ขยายไหล่ทางกว้าง
ในการเดินทาง
เฉลี่ย 0.50 ม.ความ
สัญจรไปมาของ
หนา 0.15 ม.ความ
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ยาว 80ม.

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ม.9

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ในการเดินทาง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
สัญจรไปมาของ
ยาว 270 ม.
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ปริมาณพืน้ ทีไ่ ม่น้อย
กว่า 1,080 ตร.ม.

52

2561
(บาท)

279,000

498,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

100

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (ม.9 ลาด
53 ชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจร
ในการเดินทาง
ลาดแอสฟัลท์ตกิ คอ
สัญจรไปมาของ
นกรีตกว้าง 4.00 ม.
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ยาว 400 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

728,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

101

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงดาดคอนกรีต
เพือ่ ป้องกันน้ากัดเซาะ
บริเวณหมูส่ ุด-ลาด
บอน (ม.9 ลาดชิด)

54

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ในการสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างปรับปรุงดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการตอกเข็ม คสล.
0.15x0.15x3.0 ม.
พร้อมคานคอนกรีค
ขนาด 0.20x0.30
ม.พร้อมเทพืน้
คอนกรีตกว้าง 2.00
ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

520,000

102

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการลงลูกรังทาง
ขึ้น-ลง ถนนแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต (ม.9 ลาด
55 ชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงทางขึ้นลง
ในการเดินทาง
ถนนแอสฟัลท์ตกิ คอ
สัญจรไปมาของ
นกรีต ลงลูกรังจานวน
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 5 ชุด

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า
บริเวณบ้านนายฉลอง
56
(ม.9 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน
ในการเดินทาง
ทางเดินเท้า คสล.ก
สัญจรไปมาของ
ว้าง 1.50 ม.ยาว
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 250 ม.พร้อมราว
เหล็กสูง 1.50 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

30,000

577,500

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกไปมา
อย่างดวก

ประชาชนจะมี
ถนนสะพานใช้
เป็นเส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กองช่าง

103

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า
(คสล.) ลารางไอ้เม่า
57 (ม.9 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างสะพานทางเดิน
เท้า คสล.กว้าง 5.00
ในการเดินทาง
ม.ยาว 18.00 ม.
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในหมูบ่ า้ น พร้อมราวสะพานสูง

โครงการติดตัง้ กล้อง เพือ่ ป้องกันและ
วงจรปิดภายในหมูบ่ า้ น เฝ้าระวังปัญหายา
(ม.9 ลาดชิด)
เสพติด และ
อาชญากรรม
58

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกไปมา
1,350,000 อย่างดวก

1.00 ม.

ติดตัง้ กล้องวงจรปิด
จานวน 3 จุด บริเวณ
ปากทางเล้าปิด,สาม
แยก สะพาน คสล.ฝั่ง
ขวา ปากทางสะพาน
คสล. ม.9

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

ประชาชนจะมี
ถนนสะพานใช้
เป็นเส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

กล้องจานวน 3 ปัยหายาเสพติด
และ ปัญหา
ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

อาชญากรรมลดลง

250,000

104

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการขยายถนน
คสล. (พร้อมสร้าง
เขื่อนป้องกันน้าเซาะ
59 ถนน) ม.10(ขวา)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้องกันการ
พังทลายของนน

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมก่อสร้างเขื่อนสูง
เฉลี่ย 0.07 ม.ยาว
200 ม.

2561
(บาท)

291,900

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

105

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน
ทรุดตัว ม.(9-10)

60

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.80 ม.
ยาว 22.00 ม. ปริมาณ
คอนกรีตเฉลี่ย 5.94 ลบ.ม.
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 ม.
ความยาว 16.00 ม.
ปริมาณคอนกรีตเฉลี่ย 2.49
เฉลี่ย 2.49 ลบ.ม.
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00
ม.ความยาว 17.00 ม.
ปริมาณคอนกรีตเฉลี่ย 2.55
ลบ.ม. จุดที่ 4 ขนาดกว้าง
1.30 ม.ความยาว 16.00
ม. ปริมาณคอนกรีตเฉลี่ย
3.16 ลบ.ม.
จุดที่ 5 ขนาดกว้าง
1.30 ม.ความยาว 27.00 ม.
ปริมาณคอนกรีตเฉลี่ย 5.27
ลบ.ม.
จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 1.30
ม.ความยาว 22.00 ม.
ปริมาณคอนกรีตเฉลี่ย 4.29
ลบ.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

177,700

106

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างเขื่อน เพือ่ ป้องกันการ
ป้องกันน้าเซาะถนน พังทลายของนน
คสล.
และขยายผิวจราจร
ให้กว้างขึ้น เพือ่
สะดวกต่อการ
สัญจรไปมา

61

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ถนนช่วงที่ 1 ขยาย
ถนน คสล. เสาเข็มสูง
จากพืน้ เฉลี่ย 0.70 ม.
เทคาน คสล. รัดหัว
เข็ม ขนาด
0.30x0.20 ม. เท
คอนกรีตพืน้ จราจร
กว้าง 0.50 ม. ความ
ยาว 12 ม.
ช่วงที่ 2 ขยายถนน
คสล. เสาเข็มสูงจาก
พืน้ เฉลี่ย 0.70 เท
คาน คสล. รัดหัวเข็ม
ขนาด 0.30x0.20
ม.เทคอนกรีตพืน้
จราจรกว้าง 0.50 ม.
ความยาว 45 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)
107,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

107

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
กาแพงกัน้ ดิน คสล.
พร้อมขยายถนน
บริเวณถนนสายลาด
ชิด-ลาตะเคียน (ม.10
ลาดชิด)

62

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างกาแพงกัน้ ดิน
คสล. พร้อมขยายถนน
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ คสล.สายลาดชิด-ลา
ตะเคียน เสาเข็มไอขนาด
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 0.15x0.15 ม. ยาว
3.00 ม. พร้อมเทคานรับ
รัดเข็ม ขนาด
0.30x0.20 ม. เท
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
0.60 ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คสล.ไม่น้อยกว่า 180
ตรม.

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

481,000

108

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง
หนองยาว (ม.10 ลาด
63 ชิด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ลงลุกรังผิวจราจร
ในการเดินทาง
กว้าง 3 ม.หนาเฉลี่ย
สัญจรไปมาของ
0.15 ม. ความยาว
ประชาชนในหมูบ่ า้ น 1,000 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

230,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

109

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างถนนแอส
แอสฟัลท์ตกิ (หมู่ 10 ในการเดินทาง
ฟัลท์ตกิ ผิวจราจรกว้าง
ลาดชิด)
สัญจรไปมาของ
4.00ม.ยาว 1,400
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ม.หนา 0.05 ม.
64

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

110

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00
แอสฟัลท์ตกิ (หมู่ 10 ในการเดินทาง
ม. หนาเฉลี่ย 0.05
ลาดชิด)
สัญจรไปมาของ
ม.ยาว 270 ม.หรือ
ประชาชนในหมูบ่ า้ น ปริมาณพืน้ ทีม่ ่น้อย
65
กว่า 1,080 ตรม.

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า
คสล. (บ้านผู้ใหญ่
66 สมบัตถิ ึงบ้านยาย
คล้าย) (ม.10 ลาดชิด)

เพือ่ ใช้เป็นสะพาน
ทางเดินเท้าในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนของประ
ชานในหมูบ่ า้ น

ก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า คสล.ก
ว้าง 1.50 ม. ยาว
200 ม. สูงเฉลี่ย
2.00 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

351,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เพือให้ประชาชน
ได้สัญจรอย่าง
สะดวกอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพิ่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

300,000

111

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถมดิน เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
เสริมถนนผิวจราจร
ในการสัญจรไปมา
ลูกรัง (ม10 ลาดชิด) ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ฐานดินโดยเฉลี่ย
6.60 ม. ผิวบนโดย
เฉลี่ย 3.50 ม.สูงโดย
เฉลี่ย 1.20 ม.
67
ระยะทางยาว 200
ม. ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 2,009 ลบ.
ม.
โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ลงลูกรังผิวจราจร
ดินพร้อมลงลูกรัง
ในการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 ม. หนา
68 หนองยาว (ม.10 ลาด ของประชาชนใน เฉลี่ย 0.15 ความ
ชิด)
ตาบลลาดชิด
ยาว 1,000 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก
496,000

ประชาชนจะมี
ถนนใช้ เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มา ได้สะดวกยิ่งขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

230,000

112

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ (คสล.)
บริเวณหนองท้ายเรือ
69 (10 ลาดชิด)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นลาน
เอนกประสงค์ของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์กว้าง
40 ม.ยาว 40 ม.
ความหนา 0.12 ม.
ปริมาณพืน้ ที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,600
ตร.ม.
โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะพาน (คสล.) นากอง ในการสัญจรไปมา ผิวจราจรกว้าง 4.00
70 (ลารางหนองยาว) (ม. ของประชาชนใน ม. ยาว 15 ม.
10 ลาดชิด)
ตาบลลาดชิด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนจะมี
ลาน
เอนกประสงค์ 1 ลานเอนกประสงค์
ในตาบล
แห่ง

กองช่าง

ประชาชนสัญจร ประชาชนจะมี
ไปมาอย่างสะดวก สะพานใช้ในการ

กองช่าง

850,000

2,000,000

สัญจรตาบล

113

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการก่อสร้างบันได เพือ่ ให้ประชาชน
ขึ้น-ลง สะพานทางเดิน ในหมูบ่ า้ นมีบนั ได
เท้า (ม.10 ลาดชิด) ใช้เป็นทางขึ้นลง
71
ระหว่างสะพาน
ทางเดินเท้าได้

ปรับปรุงเสริมดินทาง
ขึ้นลง ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. สูงเฉลี่ย
0.50 ม. ความยาว
20 ม.

โครงการก่อสร้างประตู เพือ่ เก็บกักน้าและ
ปิด-เปิดระบายน้า (บ่อ ให้น้าไหลผ่านเข้า
เก็บน้าหนองท้ายเรือ) ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น
72
(ม.10 ลาดชิด)

ก่อสร้างประตูระบาย
น้า คสล.กว้าง 1.00
ยาว 12.00 ม.
พร้อมบานประตูปดิ
เปิดระบายน้า

ที่

โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนจะมี
ประชาชนใน
หมูบ่ า้ นมีบนั ได สะพานใช้ในการ
ใช้เป็นทางขึ้นลง สัญจรไปมา
ระหว่างสะพาน
ทางเดินเท้า

กองช่าง

เก็บกักน้าและ ประชาชนจะมีนา้
ให้น้าไหลผ่านได้ ใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
สะดวก

กองช่าง

114

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

73

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมูบ่ า้ น (ม.1 ตาลาน)

เพือ่ อานวยความ
สะดวกเกีย่ วกับ
แสงสว่างให้แก่
ประชาชนทีส่ ัญจร
ไปมา

โครงการปรับปรุงทาง
ขึ้น-ลงถนน (ม.1
74 ตาลาน)

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนมีแสง ประชาชนมีไฟ
สว่างเพียงพอ ส่องสว่างในการ

ก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนภายใน
หมูบ่ า้ น ม.1 ต.ตาลาน
ระยะทาง 200 ม.
ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพือ่ ปรับสภาพถนน ผิวจราจรกว้าง 3.00
ให้สามารถใช้สัญจร ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ไปมาได้สะดวก
ม. ยาว 100 ม.
ยิ่งขึ้น

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวกยิ่งขึน้

300,000

25,000

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

115

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการวางท่อ (คสล.) เพือ่ ให้น้าไหล
วางท่อระบายน้า
พร้อมก่อสร้าง ทีป่ ดิ - ถ่ายเทเข้าออกลา คสล.
เปิดน้า (ม.1 ตาลาน) รางได้สะดวกยิ่งขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง
75
0.40 ซม. ยาว 30
ม.พร้อมบ่พกั คสล.
พร้อมประตูปดิ เปิด
โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ใช้เป๋นเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล.ก
(คสล.) บริเวณถนน
ในการสัญจรไปมา ว้าง 3.00 ม. หนา
ภายในหมูบ่ า้ น (ม.1
เฉลี่ย 0.15 ม.ความ
76
ตาลาน)
ยาว 100 ม.
ปริมาณพืน้ ทีไ่ ม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ลดปัญหาน้าท่วม น้าจะไหลเข้า
100,000

195,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ออกพื้นทีท่ างการ
เกษตรได้สะดวก
ยิ่งขึน้

100,000

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

116
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
77 ภายในหมูบ่ า้ น (ม.2
ตาลาน)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทาง
สัญจรไปมาของ
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้างโดย
เฉลี่ย 4.00 ม.หนา
0.20 ม.ยาว 50 ม.

โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ ให้ประชาชนมี ผิวจราจรกว้าง 3.00
ลูกรังทางเข้าหมูบ่ า้ น การคมนาคมได้
ม. สูงเฉลี่ย 0.15 ม.
ยาว 100 ม.
78 โครงการ (ม.2 ตาลาน) สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

20,000

20,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพือ่ ให้ประชาชนมี
รอบบ่อสาธารณะ (ม.6 การคมนาคมได้
สะดวก รวดเร็ว
79 ตาลาน)
ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ลูกรังผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ความยาว
1,000 ม.

โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ให้ประชาชนมี ปรับเสริมถนน คสล.
(คสล.) ลารางหนอง
การคมนาคมได้
ผิวจราจรกว้าง 4.00
ม.สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
80 ตะเกียง (ม.7 ตาลาน) สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ยาว 300 ม.

2563
(บาท)

2564
(บาท)

40,000

250,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้
สัญจรไปมา
อย่างสะดวกมา
ขึ้น

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรัง,หินคลุก,ลาดยาง
81
ภายในเขตความ
รับผิดชอบของ อบต.
ลาดชิด
โครงการอุดหนุนไฟฟ้า
ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้า
82

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

ก่อสร้างซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลูกรัง
,หินคลุก,ลาดยาง
ภายในเขตความรับผิด

เพือ่ ติดตัง้ หม้อ
แปลงขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
ตาบลลาดชิด

เงินงบประมาณใน
การดาเนินงานติดตัง้
หม้อแปลงไฟฟ้า
สาธารณะ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2564
(บาท)

1,000,000

1,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
สัญจรอย่าง
สะดวก อุบตั เิ หตุ
1,000,000
จากการใช้ถนน
ลดลง

ประชาชนจะมี
ถนนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
เดินทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก

กองช่าง

อุดหนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนินงาน
1,000,000
ติดตัง้ หม้อแปลง
ไฟฟ้าสาธารณ

ประชาชนใน
ตาบลลาดชิดจะมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างทัว่ ถึง

กองช่าง
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2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุม ชน
งบประมาณ
ที่

83

โครงการ
โครงการซ่อมแซมการ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ อานวยความ
สะดวกเกีย่ วกับ
แสงสว่างให้แก่
ประชาชนทีส่ ัญจร
ไปมา

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
สนับสนุนปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในหมูบ่ า้ น
และในตาบล

2561
(บาท)

200,000

2562
(บาท)

200,000

2563
(บาท)

200,000

2564
(บาท)

200,000

2565
(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

การอานวยความ
สะดวกเกีย่ วกับ
แสงสว่างให้แก่
ประชาชนใน
ตาบล

ประชาชนจะมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การ
1 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
และการให้บริการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
ใหม่ๆ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

2565

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)
200,000 ประชาชนจะมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการทา
การเกษตรมาก
ยิ่งขึ้น

สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ

สานักปลัด

121

ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุม ชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ

เพือ่ สนับสนุนให้
กลุ่มอาชีพ
ประชาชนได้มีอาชีพทา แม่บา้ นกลุ่มต่างๆ
เพือ่ เพิม่ รายได้ ลด
รายจ่าย ให้แก่ครอบครัว

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพจากภูมิ
2
ปัญญาท้องถิ่น

เพือ่ ให้ประชาชนใน
ตาบลได้ประดิษฐ์คดิ ค้น
ผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านเป็น
สินค้าในตาบล

ประชาชนจะมี
รายได้เพิม่ ขึ้น
หลังจากเสร็จสิ้น
การเก็บเกีย่ ว
พืชผลทาง
การเกษตร

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2565

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(บาท)
200,000 สนับสนุนเงิน

ประชาชนมีรายได้จาก
งบประมาณให้แก่กลุม่ การประกอบอาชีพ
อาชีพแม่บา้ น กลุม่
ต่างๆ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
อุปกรณ์การผลิต
ภายในกลุม่

200,000 ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

ดาเนินโครงการจะมี
รายได้เพิ่มขึน้ หลังจาก
เสร็จสิน้ การเก็บเกีย่ ว
พืชผลทางการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ส่งเสริมสนับสนุนเงิน สานักปลัด
งบประมาณ ให้แก่
กลุม่ อาชีพ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย เกีย่ วกับ
วัสดุอปุ กรณ์ การผลิต
ภายในกลุม่
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานสร้างความเข้ม แข็งชุม ชน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการ)
โครงการสนับสนุนการ เพือ่ สนับสนุน
การแก้ไข
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 สนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
งบประมาณใน
ปัญหายาเสพติดอาเภอ ปัญหาการแพร่
การดาเนินการ
1
ผักไห่
ระบาดของยาเสพ
แก้ไขปัญหายา
ติดในอาเภอผักไห่
เสพติดใน
อาเภอผักไห่
เพือ่ ป้องกันและ
โครงการครู
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 สนับสนุน
โครงการศึกษาเพือ่
แก้
ไ
ขปั
ญ
หายาเสพ
d.a.r.e
งบประมาณใน
ต่อต้านปัญหายาเสพ
การดาเนินดิ
2 ติดตารวจครู d.a.r.e ติดในโรงเรียน
จกรรมต่างๆ
สถานีตารวจภูธร
อาเภอผักไห่

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

การแพร่ระบาด
ของปัญหายา
เสพติดในอาเภอ
ผักไห่จะลด
น้อยลง

สานักปลัด

ปัญหาการแพร่
สานักปลัด
ระบาดของยา
เสพติดในโรงเรียน
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานสร้างความเข้ม แข็งชุม ชน
ที่

โครงการ

โครงการออกตรวจพื้นที่
เพื่อป้องกันและแก้ไข
3 ปัญหายาเสพติด

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อป้องกันและแก้ไข การออกตรวจพื้นที่
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในตาบล

โครงการพัฒนาท้องถิน่ สีขาว เพื่อให้คนในชุมชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

5 โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์เด็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็ก

เล่น และปรับปรุงซ่อมแซม และเยาวชนในตาบล
อุปกรณ์เดิม
ลาดชิด ได้มีอปุ กรณ์
สาหรับเล่น และออก
กาลังกาย

งบประมาณ
2561 (บาท)
100,000

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
100,000

การแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อุปกรณ์เด็กเล่น

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100,000 ออกตรวจพื้นทีใ่ น การแพร่ระบาดของ
ตาบลลาดชิดและ สารเสพติดชนิด
ตาบลตาลาน
ต่างๆ จะหมดสิน้ ไป

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

สนับสนุน
ชุมชนปลอดยาเสพ
งบประมาณในการ ติดทุกชนิด
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ

สานักปลัด

ทาให้เด็กและ
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดมีอปุ กรณ์
เครือ่ งเล่น และได้
ออกกาลังกาย
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแข่งขันกีฬา เพือ่ ส่งเสริม
ต้านยาเสพติดในตาบล สนับสนุนให้
นักเรียนและ
ประชาชนหันมา
1
เล่นกีฬา และออก
กาลังกาย
2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
(KPI)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการ)
การแข่งขันกีฬา
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จัดการแข่งขัน
กีฬาในกลุ่ม
ของนักเรียน

เพือ่ ป้องกันการแพร่ ปราศจากสาร
ระบาดของสารเสพ เสพติดใน
ติดโนโรงเรียน
โรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนเยาวชน
และประชาชน
จะให้ความสนใจ
เกีย่ วกับการเล่น
กีฬา และการ
ออกกาลังกาย
มากขึ้น

สานักปลัด

ดาเนินกิจกรรม สารเสพติดจะไม่
ตรวจหาสาร
มีการแพร่ระบาด
เสพติดในกลุ่ม ในกลุ่มนักเรียน
นักเรียน

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

3

โครงการ
โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนวัดลาดชิด

วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
สนามกีฬา
ประจาตาบล

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสนามกีฬา
และอุปกรณ์ทมี่ ี
มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง
การแข่งขันกีฬา
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 สนับสนุน
งบประมาณใน
การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ

เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้
4
นักเรียนหันมาเล่น
กีฬาและการออก
กาลังกาย
โครงการสนับสนุนการ เพือ่ ส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬานักเรียน
สนับสนุนการ
อาเภอผักไห่เทิดไท้องค์ แข่งขันกีฬาในกลุ่ม
ของนักเรียนและ
5 ราชัน
เยาวชนในอาเภอผัก
ไห่

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณใน
การจัดแข่งขัน
กีฬาให้กบั
หน่วยราชการ

ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ทีร่ ับผิดชอบ
ประชาชนมี
สานักปลัด
สนามกีฬาสาหรับ
เล่นกีฬา
เด็กในโรงเรียนมี
ความสามัคคี

สานักปลัด

จะเกิดความ
สามัคคีและการ
ประสานความ
ร่วมมือในการ
ทางานระหว่าง
หน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการป้องกันโรคพิษ เพือ่ ควบคุมและ
การป้องกัน
สุนัขบ้า
ป้องกันโรคพิษสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า
บ้า
โครงการ

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
7

วัตถุประสงค์

เพือ่ ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

2561 (บาท)
100,000

100,000

ผลทีค่ าดว่า
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
100,000
100,000
100,000
100,000 ป้องกันการแพร่ ตาบลลาดชิด
ระบาดโรถพิษ และตาบล
สุนัขบ้าใน
ตาลานจะ
ตาบลลาดชิด สามารถควบคุม
และตาบลตาลาน และแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าได้
100,000
100,000
100,000
100,000 ป้องกันการแพร่ ตาบลลาดชิด
ระบาดโรค
และตาบลตาน
ไข้เลือดออกใน จะสามารถ
ตาบลลาดชิด ควบคุมและ
และตาบลตาลาน แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกได้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ผลทีค่ าดว่า
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
โครงการป้องกันโรค
เพือ่ ความคุมและป้อ ป้องกันโรค
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 ป้องกันการแพร่ ตาบลลาดชิด
ไข้หวัดนก
งกกันการแพร่
ไข้หวัดนก
ระบาดโรค
และตาบลตาน
ระบาดของไข้หวัดนก
ไข้หวัดนกใน จะสามารถ
8
ตาบลลาดชิด ควบคุมและ
และตาบลตาลาน แก้ไขปัญหาโรค
ไข้หวัดนกได้
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก เพือ่ ความคุมและป้อ ป้องกันโรค
50,000
ป้องกันการแพร่ ตาบลลาดชิด
ควัน
งกกันการแพร่
ไข้เลือดออก
ระบาดโรค
และตาบลตาน
ระบาดของ
ไข้เลือดออกใน จะสามารถ
ไข้เลือดออก
ตาบลลาดชิด ควบคุมและ
9
และตาบลตาลาน แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกได้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.3 แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เพือ่ เป็นการ
อุปกรณ์กฬี า
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
กีฬาหมูบ่ า้ น
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและ
การออกกาลังกาย
1
ของประชาชนและ
เยาวชนในตาบล
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์การ
ออกกาลังกาย เพือ่
2
สุขภาพอแก่ผู้สูงอายุ
และผู้พกิ าร

เพือ่ ส่งเสริม
อุปกรณ์ออก
สนับสนุนให้
กาลังกาย
ผู้สูงอายุและผู้
พิการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา เพือ่
สุขภาพ

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
สนันสนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาแต่ละ
ประเภทกีฬา

ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ทีร่ ับผิดชอบ
ประชาชนและ
สานักปลัด
เยาวชนในตาบล
จีสุขภาพร่างกาย
ทีส่ มบูรณ์แข็งแรง

100,000 ผู้สูงอายุและผู้ การมีสุขภาพทีด่ ี
พิการออกกาลัง และแข็งแรง
กายและเล่น
กีฬา เพือ่ สุขภาพ

สานักปลัด
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุ
ทางถนน

2

วัตถุประสงค์

เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุบตั เิ หตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์
โครงการป้องกันและ เพือ่ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน แก้ไขปัญหาภัย
ตาบล
ธรรมชาติตา่ งๆ ที่
เกิดขึ้นในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
การจัดตัง้ จุด
ตรวจร่วม
บริการ
ประชาชน
การลงพืน้ ที่
สารวจ

2561
(บาท)
150,000

250,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
150,000 จานวนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วง
สงดรานต์

250,000

250,000

250,000

250,000

สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
ตาบล

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนที่
สัญจรผ่านไปมา
จะได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

สานักปลัด

เมือ่ เกิดภัยต่างๆ
ในหมูบ่ า้ นและ
ในตาบล จะ
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขได้ทนั ท่วงที

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต)
ของโครงการ)

โครงการจัดตัง้
โรงเรียนผู้สูงอายุ

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ การจัดตัง้ โรงเรียน
การทากิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพที่ กลุ่มผู้สูงอยุในตาบล
ดีของผู้สูงอายุ ทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
3
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
ผู้พกิ ารและผู้ปว่ ยเอดส์

เพือ่ ส่งเสริมการดูแล
งบประมาณในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
ดาเนินโครงการ
พิการและผู้ปว่ ยเอดส์ให้
มีสุขภาพพลานามัยและ
จิตใจทีส่ มบูรณ์แข็งแรง

งบประมาณและที่ม า

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

KPI

100,000

สนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินการ
จัดตัง้ โรงเรียนให้กบั
ผู้สูงอายุ

1

2

100,000

200,000

200,000

200,000

100,000

200,000

100,000 สนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ
200,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการดูแล
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีความรู้
และสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กบั
ชุมชน

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
ดีขึ้นทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ

สานักปลัด

ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
ในหมู่บา้ นและใน
ตาบลลาดชิดจะมี
สุขภาพจิตใจและ
ร่างกายทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้
พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
ทางสังคมให้มีชีวติ และ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น

งบประมาณและที่ม า

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

สิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับ
ผู้ดอ้ ยโอกาสทาง
สังคมให้มีชีวติ ความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น

300,000

300,000

300,000

300,000

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พกิ ารและผู้ปว่ ย
โรคเอดส์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน เงินสมทบกองทุน
การให้บริการ
หลักประกันุขภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน แก่
ประชาชนในตาบลลาด
ชิด

30,000

30,000

30,000

30,000

5 โครงการสนับสนุนเบีย้ เพือ่ พัฒนาส่งเสริม
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร คุณภาพชีวติ ของ
และผู้ปว่ ยโรคเอดส์ ประชาชน ให้มีความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น
6 โครงการสนับสนุนเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกัน สุขภาพ
ตาบลลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต)
ของโครงการ)

KPI

สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกในการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ
1,000,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและ
ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
30,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณเข้าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุและผู้
พิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสทาง
สังคมจะมีชีวติ และ
ความเป้นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น
ตามลาดับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
และผู้ปว่ ยโรคเอดส์
จะมีชีวติ และความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น
ตามลาดับ

สานักปลัด

ประชาชนในตาบลลาด
ชิด จะได้รับการ
ให้บริการ ดูแลด้าน
สารณสุขมูลฐานใน
ครัวเรือน อย่าง
ถูกต้องตามหลักอนามัย

สานักปลัด

สานักปลัด

132

แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุม ชน
ที่

โครงการ

โครงการสนับสนุนองค์
ความรู้เกีย่ วกับการ
วางแผนครอบครัว
1 และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
เกีย่ วกับการวางแผน
ครอบครัวได้ถูกต้อง

เป้าหมาย(ผลผลิต
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
สนับสนุนองค์
100,000
100,000 100,000 100,000
100,000 สนับสนุนเงิน
ความรู้เกีย่ วกับการ
งบประมาณในการ
สางแผน
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนจะมี
ความรู้เกีย่ วกับการ
วางแผนครอบครัว
ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการออก
หน่วยเคลื่อนทีด่ แู ล
สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและ
ผู้ปว่ ยโรคเอดส์

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ม า
เป้าหมาย(ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

เพือ่ ให้คาปรึกษาและ กิจกรรมออกหน่วย
ให้บริการดูแลรักษา
เคลือ่ นที่
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร และผู้ปว่ ยโรค
เอดส์ในตาบลลาดชิด

2 โครงการสนับสนุนการ เพือ่ ให้มีการบริการดูแล วัสดุการแพทย์
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ รักษาสุขภาพอนามัยแก่
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
และประชาชนทัว่ ไปใน
ตาบลลาดชิด

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้ารับการ
ตรวจ

ประชาชนได้รับการ
ให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย
อย่างทัว่ ถึง

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 อุปกรณ์การแพทย์ที่
จาเป็นต้องใช้

มีเครื่องมือทาง
การแพทย์ เพือ่
บริการประชาชน

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา
และอุปกรณ์การดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีการบริการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยแก่
ผู้สูงอายุและผู้พกิ ารใน
ตาบลลาดชิด

งบประมาณและที่ม า
เป้าหมาย(ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
เวชภัณฑ์ยาและ
แปกรณ์การดูแล
ผู้สูงอายุและผู้
พิการในตาบลลาด
ชิด

200,000

200,000

200,000

200,000

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000 ผุ้สูงอายุและผู้พกิ าร
ในตาบลลาดชิด

ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ม า
เป้าหมาย(ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการเพิม่ โอกาส
ทางสังคมให้กบั คน
ยากจนและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้มีชีวติ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น

พัฒนาอาชีพ รายได้
และพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของคนในชุมชนให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพิม่ โอกาสทาง
สังคมให้กบั คน
ยากจนละ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้มี
ชีวติ ความเดป็นอยู่
ทีด่ ี

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนผู้ยากจน
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้มี
และผู้ดอ้ ยโอกาสใน ชีวติ ความเป็นอยูท่ ี่
ชุมชนจะมีอาชีพ
ดีข้นึ
รายได้และมีชีวติ ความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี ึ้น

สานักปลัด

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจาก
สังคม

เพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
ให้ได้รับความคุม้ ครอง
ความเสมอภาคและ
ความยุตธิ รรมใน
มาตรฐานเดียวกัน

ให้ความช่วยเหลือ
500,000
ประชาชนให้ได้รับ
ความคุม้ ครอง
ความเสมอภาค
และความยุตธิ รรม
ในมาตรฐานเดียวกัน

500,000

500,000

500,000

500,000 จะลดความเหลื่อมล้า ช่วยเหลือ
ทางสังคมของ
ประชาชนทีไ่ ด้รับ
ประชาชนในชุมชนลด ผลกระทบจากสังคม
น้อยลงระดับหนึ่ง

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการคุม้ ครอง
สิทธิให้ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับรู้
สิทธิและหน้าทีแ่ ละการ
เข้ารับบริการของ
หน่วยงานอย่างสะดวก
รวดเร็ว

งบประมาณและที่ม า
เป้าหมาย(ผลผลิต
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
คุม้ ครองสิทธิให้
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

4 โครงการคุม้ ครองสิทธิ เพือ่ ลดความเหลื่อมล้า ให้ความคุม้ ครอง
ประโยชน์ทางสังคม
ทางสังคมของประชาชน สิทธิประโยชน์ทาง
ให้กบั ประชาชนได้มี ให้ลดน้อยลง
สังคม
โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

500,000 ประชาชนผู้ยากจน
ผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคม
และชุมชนจะมีโอกาส
ได้เข้ารับบริการของ
หน่วยงานอย่างสะดวก
รวดเร็ว
500,000 จะลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคมของ
ประชาชนในชุมชนให้
ลดน้อยลงได้ระดับหนึ่ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับสิทธิ
ในการช่วยเหลือเท่า
เทียมกัน

สานักปลัด

ประชาชนได้รับสิทธิ
เท่าเทียมกัน

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม คุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนัน ทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ
เพือ่ อุดหนุนกาชาด
อุดหนุนกาชาด อาเภอผักไห่
1
อาเภอผักไห่
โครงการวัน
2 ท้องถิ่นไทย

เพือ่ จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กบั กาชาด
อาเภอผักไห่
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่น

โครงการจัดงาน เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน จัดงานวันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการจัดงานวัน แห่งชาติ
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก
และเยาวชนในตาบล
3
ลาดชิด

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

10,000 อุดหนุนงบประมาณ อุดหนุน
สานักปลัด
ให้กบั กาชาดอาเภอ งบประมาณ
ผักไห่
ให้กบั กาชาด
อาเภอผักไห่
10,000 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมวัน
สานักปลัด
การจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นไทย
100,000 สนับสนุนเงิน
เด็กและเยาวชน สานักปลัด
งบประมาณในการ ในตาบลลาดชิด
ดาเนินกิจกรรมงาน จะมีความ
วันเด็กแห่งชาติใน ประทับใจและ
ตาบลลาดชิด
เข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการทีด่ ขี ึ้น
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม คุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนัน ทนาการ
ที่

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการ)
โครงการจัดงาน เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน จัดงานประเพณี
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ประเพณีวนั
ศิลปวัฒนธรรม
วันสงกรานต์
สงกรานต์
ประเพณีวนั สงกรานต์
ให้คงอยูส่ ืบไป
โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการรับรอง เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
งานพิธตี า่ งๆ
เกีย่ วกับการรับรอง
และพพิธกี ารต่างๆ
5

การรับรองและ
งานพิธกี ารต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรมงาน
สงกราต์ในตาบล
ลาดชิด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและ สานักปลัด
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดจะมี
ความประทับใจ
ในกิจกรรม
โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์ทจี่ ดั ขึ้น

100,000 งานรับรองและงาน การรับรองและ สานักปลัด
พิธกี ารต่างๆของ
งานพิธกี ารต่างๆ
อบต.ลาดชิด
จะดาเนินการไป
ได้อย่างราบรื่น
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม คุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนัน ทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการจัดงาน

เพือ่ เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
เทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์

วันสาคัญทาง
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
งานวันสาคัญทาง
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

7 โครงการ
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
กิจกรรมการส่งเสริม ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
หมู่บา้ นรักษา
ศีล 5

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

100,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรมทาง
ศาสนา

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชนและ
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดจะมาร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และ
พระบรมราชินีนาถ
โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชาชนและ สานักปลัด
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดช่วยกัน
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม คุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนัน ทนาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
8 โครงการจัดงาน เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน จัดงานแห่เทียน
แห่เทียน
ศิลปวัฒนธรรม
พรรษา
เข้าพรรษา
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้คง
อยูส่ ืบไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรมวัน
แห่เทียนเข้าพรรษา
ในตาบลลาดชิด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชนและ สานักปลัด
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดจะได้เข้า
ร่วมทาบุญ
โครงการแห่
เทียนพรรษาใน
ตาบลลาดชิด
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2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็น มิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริม

2

3

ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนวัด
ลาดชิด
โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ตาบลลาดชิด
โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้หาประสบการณ์นอก
สถานที่
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
และผุ้ด้อยโอกาสในตาบล
ลาดชิด

ส่งเสริมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นักเรียนวัดลาดชิด

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

ทุนการศึกษา

200,000

200,000

200,000

200,000

อาหารกลางวัน

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000 เด็กนักเรียนวัดลาดชิดจะ
มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรียนรู้มาก
ขึ้น
200,000 นักเรียนวัดลาดชิดและ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลลาด
ชิดได้รับการศึกษา

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

เด้กนักเรียนวัดลาด
ชิดได้ความรู้และ
ประสบการณ์

สานักปลัด

นักเรียนและ
สานักปลัด
ผู้ด้อยโอกาสในตาบล
ลาดชิดได้รับการศึกษา

200,000 สนับสนุนเงินงบประมาณ เด็กอนุบาลจะได้
สานักปลัด
ในการจัดอาหารกลางวัน รับประทานอาหาร
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบถ้วนเพียงพอต่อ
ความต้องการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกายและสติปัญญา
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2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็น มิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

4 โครงส่งเสริม
อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดลาด
ชิด
5 โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
เสริมนม
โรงเรียนวัดลาด
ชิด

วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
อาหารกลางวัน

เพือ่ สนับสนุนอาหาร อาหารเสริมนม
เสริมนมทีม่ ีคณ
ุ ค่าทาง โรงเรียน
โภชนาการให้แก่เด็ก
นักเรียน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
จัดอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนวัด
ลาดชิด
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000 เพือ่ สนับสนุนอาหาร
เสริมและนมทีม่ ี
คุณค่าทาง
โภชนาการให้แก่
เด็กนักเรียน

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียนจะได้รับ
ประทานอาหารครบถ้วน
เพียงพอต่อความ
ต้องการเจริญเติบโต
ของร่างกายและ
สติปญั ญา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

เด็กก่อนวัยเรียน สานักปลัด
และเด็กนักเรียน
จะได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนพียงพอ
ต่อความต้องการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกายและ
สติปญ
ั ญา
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2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็น มิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศึกษา

6 โครงการ
ส่งเสริมวัสดุ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุการศึกษา
ให้เด็กนักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นต่อไป

7 โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ ใช้เป็นสถานที่
เรียนของเด็กเล็กใน
ตาบลลาดชิด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ตา่ งๆ
ให้แก่โรงเรียน
จานวน 1 แห่ง

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา

เด็กเล็กจานวน 1
แห่ง

ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ทีร่ ับผิดชอบ
เด็กก่อนวัยเรียน สานักปลัด
และปฐมวัยจะมี
พืน้ ฐานของการ
เรียนรู้และความ
เข้าใจก่อนเข้าสู้
ระบบการศึกษา
อย่างเต็มรูปแบบ

เด็กเล้กในตาบล สานักปลัด
ลาดชิดจะมี
สถานทีเ่ รียน
สะดวกสบาย
มากขึ้น
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็น มิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

8 โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
เสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
เพือ่ สนับสนุนอาหาร อาหารเสริมนม
เสริมนมทีม่ ีคณ
ุ ค่าทาง โรงเรียน
โภชนาการให้แก่เด็ก
นักเรียน
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000 เพือ่ สนับสนุนอาหาร
เสริมและนมทีม่ ี
คุณค่าทาง
โภชนาการให้แก่
เด็กนักเรียน

ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ทีร่ ับผิดชอบ
เด็กก่อนวัยเรียน สานักปลัด
และเด็กนักเรียน
จะได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนพียงพอ
ต่อความต้องการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกายและ
สติปญ
ั ญา
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโ ครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริม คุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม ชน
ที่

โครงการ
โครงการ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน ภูมิปญ
ั ญา
การอนุรักษ์
ท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่นทีด่ ี
งามให้คงอยูส่ ืบไป
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆของกลุ่ม
แม่บา้ นตาบลลาดชิด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชนและ สานักปลัด
เยาวชนในตาบล
ลาดชิดจะมีจติ ร
สานึกในการ
อนุรักษ์และหวง
แหน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ไทยให้คงอยู่
ตลอดไป
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้ าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่ความยั่งยื น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการกาจัด
วัชพืช

วัตถุประสงค์

เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมใน
แม่น้าลาคลองให้
ปราศจากสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ
2 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ สนับสนุนให้
ปุ๋ยและยาปราบ เกษตรกร ใช้ปุ๋ย
ศัตรูพืชชีวภาพ และยาปราบ
ศัตรูพืชที่ปลอดจาก
สารพิษ

เป้ าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
แม่น้าลาคลองใส
สะอาด

สนับสนุนให้
เกษตรกร ใช้ปุ๋ย
และยาปราบ
ศัตรูพืชที่ปลอดจาก
สารพิษ

งบประมาณ
ตั วชี้วัด
2561
2563
(KPI)
2562 (บาท)
2564 (บาท) 2565 (บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณใน
การกาจัดวัชพืช

300,000

300,000

300,000

300,000

ผลที่ คาดว่ า

หน่วยงาน

จะได้ รับ

ที่ รับผิดชอบ

สร้างจิตสานักใน
การใช้ทรัพยากร
และรักษา
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

300,000 ลดปัญหาภัยแล้ง ประชาชนจะมีน้า สานักปลัด
ประชาชนมีน้าใน เพื่อใช้การเกษตร
การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้า
ตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้ าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่ความยั่งยื น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์
สนับสนุนการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ในแม่น้าลาคลอง

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
จิตสานึก ในการ
ช่วยกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมใน
ตาบลให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

งบประมาณ
ตั วชี้วัด
2561
2563
(KPI)
2562 (บาท)
2564 (บาท) 2565 (บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้แก่
ประชาชน และ
เยาวชนในตาบล
ลาดชิด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

สภาพแวดล้อมใน สานักปลัด
ตาบลลาดชิด
ปราศจากมลพิษ
และสิ่งเน่าเสียต่างๆ
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้ องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้ าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่ความยั่งยื น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการ
สนับสนุนการ
ปลูกป่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชน
ในพื้นที่ตาบลลาดชิด

2 โครงการ
เพื่อปรับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมสอง สองฟากถนน
สองฟากถนนลาด ฟากถนนให้สวยงาม
ชิด-ลาตะเคียน

งบประมาณ
ตั วชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2561
2563
(KPI)
2562 (บาท)
2564 (บาท) 2565 (บาท)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดหาพันธ์ไม้
ตาบลลาดชิดจะมี
นามาปลูกสอง จะมีพื้นที่สีเขียว
ข้างทาง ตาม
เพิ่มขึ้น
เส้นทางสาธารณะ
ในตาบลลาดชิด
100,000

100,000

100,000

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

100,000 ลดปัญหาภัยแล้ง ประชาชนจะมีน้า สานักปลัด
ประชาชนมีน้าใน เพื่อใช้การเกษตร
การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้า
ตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินของแผนที่
ภาษี ด้วยระบบ
1 สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ รปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินของแผน
ทีภ่ าษี ให้เป็น
ปัจจุบนั

โครงการประกวดคา การสร้างจิตสานึก
ขวัญต่อต้านการทุจริต และคามตระหนัก
แก่ประชาชน
2

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
2563
2561 (บาท) 2562 (บาท)
โครงการ)
(บาท)
ทาการปรับปรุง
498,000
ข้อมูลระบบแผน
ทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
และ (MIS)
จัดการประกวดคา
ขวัญต่อต้านการ
ทุจริต

2564
(บาท)

20,000

2565
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบนั

ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินของ
แผนทีภ่ าษีเป็น
ปัจจุบนั

กองคลัง

จัดการประกวด
คาขวัญ 1
โครงการ

ประชาชนมี
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน
การทุจริ ิต

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

โครงการประกวดคา การสร้างจิตสานึก
ขวัญต่อต้านการทุจริต และคามตระหนัก
แก่ประชาชน
3

จัดการประกวดคา
ขวัญต่อต้านการ
ทุจริต

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนา
4 ภาคฤดูร้อน

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทาง
ศาสนาภาคฤดูร้อน

การสร้างจิตสานึก
และคามตระหนัก
แก่ประชาชน

งบประมาณ
2563
(บาท)

50,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดการประกวด
คาขวัญ 1
โครงการ

จัดอบรม 1
หลักสูตร

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน
การทุจริ ิต
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

โครงการจัดทา
ค่าบริการพืน้ ทีเ่ ว็ปไซต์
รายปี และ
5
ค่าธรรมเนียมชื่อโมเม
นเนมรายปี เว็ปไซต์
ของ อบต.
โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนตาบล
และประชาชนทัว่ ไป
6 เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

วัตถุประสงค์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ทีเ่ ป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

จัดทาค่าบริการ
พืน้ ทีเ่ ว็ปไซต์ราย
ปีและ
ค่าธรรมเนียมชื่อ
โมเมนเนมรายปี
เว็ปไซต์ของ อบต.
สร้างความรู้เรื่อง จัดอบรมให้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แก่
ของราชการ พ.ศ. พนักงานส่วน
2540
ตาบลและ
ประชาชนทัว่ ไป
เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

อบต.มีเว็ปไซต์
ของตัวเอง

มีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด

จัดอบรม 1
หลักสูตร

พนักงานส่วน
ตาบลและ
ประชาชนทัว่ ไป
มีความรู้เรื่อง
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

โครงการจัดทาวารสาร เผยอพร่ข้อมูล
จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ข่าวสารเกีย่ วกับ
ประชาสัมพันธ์การ
7
ดาเนินการของค์กร
การปฏิบตั ริ าชการ เนินงานขององค์กร
โครงการสัมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวน
บูรณาการจัดทา
8 แผนพัฒนาและแผน
ชุมชน

เพือ่ ให้มี
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
ดาเนินกิจกรรม
ตามอานาจหน้าที่

จัดอบรมสัมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
ทบทวนบูรณาการ
จัดทาแผนพัฒนา
และแผนชุมชน

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จัดทาวารสาร 1
เล่ม

มีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด

จัดอบรม 1
หลักสูตร

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นและการ
ดาเนินกิจการ
ตามอานาจหน้าที่

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการกิจกรรมการติด เพื่อบูรณาการทุกภาค
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ ส่วนร่วมต่อต้านการ
9 เห็นการทุจริต
ทุจริต

10

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วม ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับ
อาเภอประจาปีงบประมาณ
2561

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
จัดทาและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

เพื่อให้ อปท.ในพื้นทีผ่ ัก รายงานสรุปผลการ
ไห่มีสถานทีก่ ลางเพื่อ ดาเนินงานประจาปี
เป็นศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท.
ระดับอาเภอ มีสถานที่
กลางรวบรวมกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสัง่
การ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3,000

3,000

3,000

ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วน
ป้าย
ร่วมในต่อต้านการ
ทุจริต

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

อปท.ในพื้นทีอ่ าเภอ
ผักไห่ มีสถานทีก่ ลาง
เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบตั ิการร่วม ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท.
ระดับอาเภอ

สานักปลัด

จะได้รับ

มีสถานทีก่ ลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชน
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการจัดทารายงาน
การสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปีของ
อบต.ลาดชิด

11

วัตถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการ
ดาเนินงานของ
อบต.ลาดชิด

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000 200,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน
ประจาปี

200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 จัดซื้อจัดจ้างการ
ดาเนินงานส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการ
สรุปผลการ
ดาเนินงานของ
อบต. ลาดชิด

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
การดาเนินงาน
จัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ
ภายใน
หน่วยงานจะ
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

12

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
50,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริต
คอรับชั่น

50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 ประชาชนผู้
ยากจน
ผู้ดอ้ ยโอกาสใน
สังคมและชุมชน
จะได้มีโอกาสได้
เข้ารับบริการ
หน่วยงานอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการเลือกตัง้
สมาชิก อบต.ลาดชิด

13

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการดาเนินงาน
จัดการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000 700,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
เลือกตัง้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นใน
เขตพืน้ ที่ อบต.
ลาดชิด

700,000

2564
(บาท)
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
700,000 การเลือกตัง้
สมาชิกสภา

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
อบต.ลาดชิด จะ
มาสามารถ
ดาเนินการ
เลือกตัง้ สมาชิก
สภาฯและ
บริหารท้องถิ่น
ในเขตพืน้ ทีไ่ ด้ที่
กฎหมายกาหนด

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 คณะผู้บริหาร
และสมาชิกฯ

100,000

100,000

100,000

100,000 อปพร.ในตาบล
ลาดชิด

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

โครงการอบรมสัมนา
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกฯ

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านของ
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกฯ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
อปพร. ในตาบล

เพือ่ ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆของ
สนับสนุนกิจกรรม อปพร.
ต่างๆของ อปพร.
ในตาบลลาดชิด

14

15

วัตถุประสงค์

การอบรม

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
คณะผู้บริหาร
จะมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับ
หน้าทีแ่ ละมี
ทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านมาก
ยิ่งขึ้น
อปพร.ในตาบล
ลาดชิดจะ
สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีช่ ่วยเหลือ
สังคมได้เป็น
อย่างดี

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
พนักงานและลูกจ้าง

16

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000 100,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ การอบรม
ความสามรถและ
ทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านของ
พนักงานและลูกจ้าง

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
100,000 คณะผู้บริหารและ คณะผู้บริหาร
สมาชิกฯ
จะมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับ
หน้าทีแ่ ละมี
ทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการจัดทา
ประชาคมหมูบ่ า้ น

17

วัตถุประสงค์
เพือ่ ต้องรับทราบ
ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในการ
ดาเนินการจัดทา
แผน

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
20,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
การจัดทา
ประชาคมหมูบ่ า้ น

20,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ดาเนินกิจกรรม
โครงการ
ประชาคมหมูบ่ า้ น
ตาบลลาดชิด

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
จะได้รับทราบ
ข้อมูลปัญหา
และคสาม
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างถูกต้อง
เพือ่ จะนาข้อมูล
ไปประกอบการ
จัดทาแผน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

18

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000
20,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

จะได้รับทราบ
แผนชุมชน
ข้อมูลปัญหาของ
ประชาชนในตาบล
ได้อย่างถูกต้อง

20,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 ดาเนินกิจกรรม
โครงการการ
จัดทาแผนชุมชน
ตาบลลาดชิด

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
จะได้รับทราบ
ข้อมูลปัญหา
ของประชาชน
ในตาบลได้
อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

19

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000
50,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนได้ การอบรม
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิตาม
กฎหมายกาหนด

50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและ
ผู้นาชุมชนให้มี
ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิทธิ
ต่างๆตาม
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
ประชาชนจะมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายและ
สิทธิตา่ งๆของ
ตนเองเพือ่ ทีไ่ ด้
ปฏิบตั ติ นได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุน
เพือ่ ส่งเสริม
จัดซื้ออุปกรณ์ดบั เพลิง สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
กรณีเมือ่ เกิด
20
อัคคีภัยในหมูบ่ า้ น

21

โครงการจัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิงและ
น้ามันหล่อลื่น

เพือ่ เอาไว้สาหรับ
ใช้กบั รถยนต์ของ
หน่วยงานราชการ

อุปกรณ์ดบั เพลิง

100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000 100,000

น้ามันเชื้อเพลิง

300,000

300,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์
ดับเพลิงตาม
หมูบ่ า้ นต่างๆใน
ตาบลลาดชิด

300,000

300,000 จัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิงและ
น้ามันหล่อลื่น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จะป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
เกิดอัคคีภัยหมู่
ต่างๆในตาบล
ลาดชิดได้เป็น
อย่างดี

สานักปลัด

รถยนต์และ
เครื่องยนต์ใน
สานักงานอยู่ใน
สภาพทีพ่ ร้อมใช้
งานได้ตลอด
ระยะเวลา

สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

22

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

จ้ดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพือ่ ใช้ในการ
จานวน 1 คัน
ปฏิบตั งิ านราชการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
800,000 จานวนรถยนต์ที่
เพิม่ ขึ้น

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
การบริหารงาน
ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

164

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์สานักงานปลัด
กองช่าง กองคลัง
อบต.ลาดชิด

23

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ เอาไว้ใช้การ
วัสดุครุภัณฑ์
ปฏิบตั งิ านราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ของพนักงานและ
ลูกจ้างแต่ละส่วน
ราชการและเพือ่
การปฏิบตั งิ าน
ราชการอืน่ ๆ

1,000,000

1,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000 จัดซื้อวัสดุ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

พนักงานและ
ครุภัณฑ์
ลูกจ้างจะมี
สานักงานปลัด สา อุปกรณ์
งานปลัด กองช่าง เครื่องมือ
กองคลัง อบต. เครื่องใช้ในการ
ลาดชิด ตามความ ปฏิบตั งิ าน
จาเป็น
ให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอุดหนุนมูลนิธิ เพือ่ ส่งเสริม
สมเด็จพระเจ้าตากสิน สนับสนุนการ
มหาราช
ดาเนินกิจกรรม
24
ของมูลนิธสิ มเด็จ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช
โครงการอุดหนุนเงิน เพือ่ ส่งเสริม
งบประมาณให้กบั
สนับสนุนการ
หน่วยงานราชการและ ดาเนินกิจกรรม
25 มูลนิธอิ งค์กรการกุศล ของหน่วยราชการ
ต่าง ๆ
และมูลนิธอิ งค์กร
การกุศล

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000
40,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
เงินงบประมาณ

40,000

เงินงบประมาณ

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
40,000

2565
(บาท)
40,000 อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้
มูลนิธสิ มเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช

200,000

200,000 อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้
หน่วยงานราชการ
และมูลนิธอิ งค์กร
การกุศลต่าง ๆ

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
ของมูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
จะเกิดการ
ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ
ท้องถิ่น
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แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการบารุงรักษา
ปรับปรุงทีด่ นิ และ
สิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000 500,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ ปรับปรุง
ทีด่ นิ และ
บารุงรักษา
สิ่งก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนหรือ
26
สิ่งก่อสร้างต่างๆให้
สามารถใช้การได้
ตามปกติ
อุดหนุนโครงการยอยศ เพือ่ ส่งเสริม
เงินงบประมาณ
ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมของ
27
งานมรดกโลก

500,000

20,000

20,000

20,000

2564
(บาท)
500,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
500,000 สิ่งก่อสร้างๆต่างๆ ถนนและ
ในตาบลลาดชิด สิ่งก่อสร้างต่างๆ
จะสามรถใชการ
ได้ตามปกติ

20,000 อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้ที่
ทาการปกครอง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สนับสนันการ
ดาเนินโครงการ
ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
อุดหนุนโครงการจัด
งานของดีเมือ่ งผักไห่

28

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000
40,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ ส่งเสริม
เงินงบประมาณ
สนับสนุนการ
ดาเนินโครงการจัด
งานของดีเมืองผักไห่

40,000

2564
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
40,000 อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้
มูลนิธมิ งื่ มงคล

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
สนับสนุนการ
ดาเนินโครงการ
ของดีผักไห่

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.2 ลาดชิด)

29

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.2
ลาดชิด)

30

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

โครงการเฝ้าระวังโรค เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
ไข้เลือดออก ปี 2561 งบประมาณในการ
(ม.2 ลาดชิด
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
31
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.4 ลาดชิด)

32

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

172

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.4
ลาดชิด)

33

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติด To Be
Number One (ม.4
ลาดชิด)

34

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

174

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.5 ลาดชิด)

35

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

175

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.5
ลาดชิด)
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วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

176

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติด To Be
Number One (ม.5
ลาดชิด)
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วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

177

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.6 ลาดชิด)

38

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

178

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.6
ลาดชิด)
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วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

179

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติด To Be
Number One (ม.6
ลาดชิด)

40

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

180

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.7 ลาดชิด)

41

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

181

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.7
ลาดชิด)
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติด To Be
Number One (ม.7
ลาดชิด)
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
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ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

189

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม ปี
2561 (ม.10 ลาดชิด)

50

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
6,000
6,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

6,000

2564
(บาท)
6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
6,000 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุน และ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

190

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์โรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ม.10
ลาดชิด)
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วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

191

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติด To Be
Number One (ม.10
ลาดชิด)

52

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)
7,000
7,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

เพือ่ สนับสนุน
เงินงบประมาณ
งบประมาณในการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชน

7,000

2564
(บาท)
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
7,000 หมูบ่ า้ นชุมชนมี ประชาชนใน
การเบิกจ่ายเงินที่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้รับการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สนับสนุนและ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรม ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด

192

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

โครงการรณรงค์
สนับสนุนการดูแล
รักษา
53 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
แม่น้าลาคลอง

เพือ่ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
จิตสานึกในการ
ช่วยดูแล
สภาพแวดล้อมใน
ตาบลให้ดยี ิ่งขึ้น

10,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักแผ่นดิน

เพือ่ ให้
สภาพแวดล้อมใน
เขตตาบลลาดชิด
ปราศจากมลพิษ

เพือ่ ให้
สภาพแวดล้อมใน
เขตตาบลลาดชิด
ปราศจากมลพิษ

54

10,000

20,000

10,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

20,000

2564
(บาท)
10,000

20,000

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

รณรงค์
สภาพแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ ในตาบลลาดชิด
สร้างความเข้าใจ ดีขึ้น
และให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

สานักปลัด

20,000 ประชาชนมี
สภาพแวดล้อม
จิตสานึกในการ ในเขตตาบล
รักษาสิ่งแวดล้อม ลาดชิด
ปราศจากมลพิษ

สานักปลัด
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แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุม ชนให้น่าอยู่
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 บริหารทั่วไป
ที่

โครงการ
โครงการกาจัดขยะทา
ปุย๋

55

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้
สภาพแวดล้อมใน
เขตตาบลลาดชิด
ปราศจากมลพิษ

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000
10,000

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท)
เพือ่ ให้
สภาพแวดล้อมใน
เขตตาบลลาดชิด
ปราศจากมลพิษ

10,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า

2565
จะได้รับ
(บาท)
10,000 ประชาชนรู้
สภาพแวดล้อม
ขั้นตอนวิธกี ารใน ในตาบลลาดชิด
การกาจัดขยะ
ดีขึ้น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ
โครงการสนับสนุน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบลลาดชิด

1

งบประมาณ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการ)
เพือ่ ส่งเสริม
เงินสมทบกองทุน
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
สนับสนุนการให้บร หลักประกันสุขภาพ
นิการสาธารณสุข
มูลฐานแก่
ประชาชนในตาบล
ลาดชิด

ตัวชี้วัด
(KPI)
สนับสนุนเงิน
งบประมาณเข้า
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนใน
ตาบลลาดชิดจะ
ได้รับการ
ให้บริการดูแลด้
สนสาธารณสุข
มูลฐานใน
ครัวเรือนอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
อนามัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

195

ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานงบกลาง

ที่

2

โครงการ
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
มูลฐาน

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา
3

งบประมาณ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
โครงการ)
เพือ่ ส่งเสริม
เงินงบประมาณใน
120,000 120,000 120,000 120,000
120,000
สนับสนุนการ
การดาเนิน
ดาเนินกิจกรรมของ กิจกรรมของ
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาจานวน
1 ห้อง

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
สนับสนุนเงิน
งบประมาณใน
การดาเนิน
กิจกรรมของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐานในตาบล

200,000 ห้องประชุมสภา
มีมาตรฐาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การบริหารสาะ
รณสุขและการ
ดารงชีวติ ของ
ประชาชนใน
ตาบลจะมี
มาตรฐานใน
ระดับทีด่ ขี ึ้น

สานักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาด
ชิดมีหอ้ ง
ประชุมสภาทีไ่ ด้
มาตรฐาน

สานักปลัด
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ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
โครงการจัดซื้อรถเก็บ
ขยะ 6 ล้อ

1

เป้าหมาย(ผลผลิต
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
(KPI)
2,400,000
เพือ่ นามาใช้ในการ รถเก็บขยะ
จัดซื้อรถขยะ
จัดเก็บขยะในเขต
จานวน 1 คัน
พืน้ ทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนตาบล
ลาดชิด
วัตถุประสงค์

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ
จะทาให้การ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยในพืน้ ที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาด
ชิดเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
และสามารถ
เก็บขยะครบทุก
หมูบ่ า้ น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด
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ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ก. ยุ ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

1

โครงการ
โครงการส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในตาบล
เพือ่ ลดปัญหาการ
ว่างงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กลุ่มอาชีพต่างๆ

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ส่งเสริมสนับสนุน
การประกอบ
อาชีพอิสระให้แก่
ประชาชนใน
ตาบลลาดชิด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนที่
ว่างงานหรือไม่มี
งานทา จะมี
อาชีพเสริมทา
เพือ่ เพิม่ รายได้
ให้แก่ครอบครัว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการสารวจ
แหล่งน้าลาคลอง
เพื่อการพัฒนา

สารวจแหล่งน้า แหล่งน้าลาคลองเพื่อ
ธรรมชาติต่างๆ การพัฒนา
ในตาบลเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต

2 โครงการขุดลาราง
ตาแห้ว-ลารางหนอง
ตะเกียง ม.7 พร้อม
ทาถนนดิน(หลังบ้าน
ยายแก้ว)

เพื่อเก็บกักน้า
และให้น้าไหล
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

ขุดลองลารางปากลา
รางกว้าง 6.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ฐาน
3.00 ม. ยาว
4,000 ม.ปริมาณ
ดินที่ขุดไม่น้อยกว่า
14,000 ลบ.ม.

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
100,000

75,000

100,000

100,000

ตั วชี้วัด
(KPI)

2564
2565 (บาท)
(บาท)
100,000 100,000 สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการ
ดาเนินการสารวจ
แหล่งน้า

ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้ รับ

ที่รับผิดชอบ

จะทาให้สภาพ กองช่าง
แม่น้าลาคลองใน
ตาบลลาดชิด
ปราศจาก
ผักตบชวาและ
สิง่ ปฏิกลู ต่างๆ
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการลอกลาราง เพื่อเก็บกักน้า
เกาะบาตร-ลาราง และให้น้าไหล
หนองควาย ม.8
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขุดลอกลารางเกาะ
บาตรลารางตาแห้ว
กว้าง 8 ม. ยาว
1,350 ม. ท้องลา
รางกว้าง 3.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ปริมาณดินที่ขุดไม่
น้อยกว่า 6,875
ลบ.ม.

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
143,000

2564
(บาท)

2565 (บาท)

ตั วชี้วัด
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

4 โครงการขุดลอกลา
รางบากระหนอง

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้า
และให้น้าไหล
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
งบประมาณ
ของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
ขุดลอกลารางบากระ
300,000
หนองท้องลารางกว้าง
3.00 ม. ยาว
1,850 ม. ลึก 1.50
ม. ปริมาณดินที่ขุด
ไม่น้อยกว่า 8,325
ลบ.ม.

2564

ตั วชี้วัด
2565 (บาท)
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการขุดลอกลา
รางตาแห้ว ม.9

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้า
และให้น้าไหล
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขุดลอกลารางปากลา
รางกว้าง 6.00 ม.
ลุก 1.50 ม. ฐาน
3.00 ม. ยาว
4,000 ม. ปริมาณ
ดินที่ขุดไม่น้อยกว่า
14,000 ลบ.ม.

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
75,000

2564
(บาท)

2565 (บาท)

ตั วชี้วัด
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการขุดลอกลา เพื่อเก็บกักน้า
รางหนองมน-หนอง และให้น้าไหล
กะลา ม.9
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขุดลอกปากลาราง
กว้าง 6.00 ม. ลึก
1.50 ม. ฐาน 3.00
ม. ยาว 3,000 ม.
ปริมาณดินที่ขุดไม่
น้อยกว่า 10,500
ลบ.ม.

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
300,000

2564
(บาท)

2565 (บาท)

ตั วชี้วัด
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

7 โครงการขุดลอกลา
รางหนองกระดี่
เชือ่ มต่อลาราง
หนองยาว

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้า
และให้น้าไหล
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

8 โครงการขุดลอกลา เพื่อเก็บกักน้า
รางหนองไม้ซุง หมูท่ ี่ และให้น้าไหล
10
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
งบประมาณ
ของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
ขุดลอกลารางหนอง
250,000
กระดี่เชือ่ ต่อลาราง
หนองยาวกว้าง 3.00
ม. ยาว 1,560 ม.
ลึก 1.50 ม.
ปริมาณดินที่ขุดไม่
น้อยกว่า 7,020
ลบ.ม.
ขุดลอกลารางหนอง
ไม้ซุงพื้นที่ 7 ไร่ ลึก
2.00 ม. ปริมาณดิน
ที่ขุดไม่น้อยกว่า 22
ล400 ลบ.ม.

750,000

2564

ตั วชี้วัด
2565 (บาท)
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี

ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการขุดลอกลา
รางหนองยาวหมูท่ ี่
10

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้า
และให้น้าไหล
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

10 โครงการขุดลอกลา เพื่อเก็บกักน้า
รางหนองกระดี่ หมูท่ ี่ และให้น้าไหล
10
ผ่านเข้าออกใน
พื้นที่ลารางได้
สะดวกยิ่งขึน้

เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขุดลอกลารางหนอง
ยาว กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,560 ม. ลึก
1.50 ม. ปริมาณดิน
ที่ขุดไม่น้อยกว่า
7,020 ลบ.ม.
ขุดลองลารางหนอง
กระดี่กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,500 ม. ลึก
1.50 ม. ปริมาณดิน
ที่ขุดไม่น้อยกว่า
6,750 ลบ.ม.

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
300,000

300,000

2564

ตั วชี้วัด
2565 (บาท)
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี
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แบบ ผ.02
2. บัญ ชีโครงการพัฒนาท้อ งถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด อาเภอผักไห่ จังหวั ดพระนครศรีอ ยุธยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พั ฒนาการผลิตภาคการค้าและบริการเป็นมิตร
ข. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยื น
8. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้ านแหล่งน้า
8.1 แผนงานเคหะชุมชน
เป้าหมาย(ผลผลิต
งบประมาณ
ของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
11 โครงการขุดอ่างเก็บ เพื่อกักเก็บน้า
ขุดลอกอ่างเก็บน้า
1,500,000 1,500,000
น้าหนองท้ายเรือ
ไว้มช้ในการทา หนองท้ายเรือกว้าง
การเกษตร
130 ม. ยาว 120
ม. ลึก 2.50 ม.
พร้อมทาประตูเปิด
ปิด ปริมาณดินที่ขุด
ไม่น้อยกว่า 39,000
ลบ.ม.
12 โครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชน หมูท่ ี่ 8
ประปาหมูท่ ี่ 8
มีน้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ทั่วถึงครัวเรือน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2564

500,000

ตั วชี้วัด
2565 (บาท)
(KPI)
ลดปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภคบริโภค

ประชาชนมีน้าใช้
เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนจะมีน้า กองช่าง
เพื่อใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
น้าตลอดทั้งปี

ประชาชนมีน้า กองช่าง
อุปโภค-บริดภค
เพียงพอทั่วถึง
ทุกครัวเรือน
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แบบ ผ.03
บั ญ ชีครุภัณฑ์
แผนพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
องค์ การบริหารส่วนตาบลลาดชิด

ที่
1
2
3
4

5

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

หมวด

ประเภท เป้ าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
จัดซื้อรถเก็บขยะ 6 ล้อ จานวน 1 คัน

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

2563
(บาท)

2564 (บาท

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

800,000

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

จัดซื้ออุปกรณ์อา่ นบัตร
เอนกประสงค์ 1 ตัว

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อม
เครือ่ งยนต์ และอุปกรณ์ไม้พาย ขนาด
เรือ 17 ฟุต ความยาวไม่น้อยกว่า
5.30 ม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80
ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 ม.
จานวน 1 ลา

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

จัดซื้อรถจักรยานยนต์สาหรับส่ง
ครุภัณฑ์ เอกสาร ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา

หน่วยงาน
รับ ผิดชอบหลัก
สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ติดตั้งกล้อง CCTV จานวน 20 ตัว
จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน จานวน 2
เครือ่ ง

2565
(บาท)

2,400,000

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 คัน

6

7

2561 (บาท)

2562
(บาท)

3,000,000
50,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

700

สานักปลัด

120,000

สานักปลัด

40,800

สานักปลัด
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผล
****************************************
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิ จ ารณา การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
2. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
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(3) เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชั ดเจนน าไปสู่ ก ารตั้ง งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน หรื อ การเสริ ม สร้ า งให้ ป ระเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลลาดชิ ด ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) ขึ้น มาเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒ นาองค์การบริหารส่ ว นตาบลลาดชิด ให้ บรรลุ
เป้ า หมายที่ ว างไว้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กับ ประชาชน ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาฯ นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนิน การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดใช้การสารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิดในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลลาดชิด
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒ นาที่ล่ า ช้า เพราะการดาเนิ นงานต่างๆ ขององค์ก รปกครองส่ ว นต้องผ่ า น
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดชิด มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์ การพัฒนาท้องถิ่นอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
***************************
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