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ค้าน้า
เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้
จัดท้าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ซึง่
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท้าแผนพัฒนาสามปี โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี ในกระบวนการบริหารของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจกล่าวได้ว่าการ วางแผนเป็น
หนึ่งในกระบวนการที่ส้าคัญที่สุดในการที่จะน้าปัจจัยทางการบริหารมาประสาน เพื่อให้ ได้ผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลก็เช่นกัน
กรม ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้เน้นความส้าคัญ โดยได้วางระเบียบไว้ให้องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้า
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล
เป็นต้น ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา นโยบายและระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ ได้จัดท้าขึ้นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้วาง
ระเบียบไว้ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และเอกชน ที่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กับองค์การบริหารส่วนต้าบล ทั้งที่ร่วมท้างานฐานะกรรมการสนับสนุน การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้ง
ประชาชนโดยทั่วไป
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ.
2558-2560) ในครั้งนี้จะเป็นแผนพัฒนาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการอนุมัติงบประมาณจนสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และจะน้าแนวทางการพัฒนานี้ไปด้าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก่ท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทน้า
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
1.3 ประโยชน์ของการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
1.4 ขั้นตอนในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
2.
2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปี 2556)
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม 2
3
. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
59
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
73
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
76
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 6 การน้าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- การน้าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
****************************************

1
2
2
6
8
24
28
8
31
37
40
64
66
79
90

ส่วนที่ 1 บทน้า
ความหมายของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแบบงานโครงการพัฒนา
ที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ้าทุกปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง โครงการ /กิจกรรม ที่จะต้องน้ามาด้าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีโดยน้า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ไปจัดท้างบประมาณเพื่อให้
กระบวนการจัดท้างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ว่า “แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ้าทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ้าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด้าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ้าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก้าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน้าไปใช้จัดท้งาบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีได้ต่อไป
แผนการพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด้าเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด้าเนินการเป็นห้วยระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่องโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดท้าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด้าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ามาตัดสินใจก้าหนดแนวทาง การด้าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ขั้นตอนการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท้าแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท้าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความส้าคัญและความจ้าเป็นในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ด้าเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง สรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อ้าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน้าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
ใน
ครั้งแรก ในเวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน้ามาใช้
เป็นแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท้าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปีต่อไป

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ
/กิจกรรม อะไรบ้าง
ที่ต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก้าหนดอาจมีเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด้าเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา

(2) ให้พิจารณาน้า โครงการ /กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด้าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท้า
แผนพัฒนาสามปี
(3) มีการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนา สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล้าดับโครงการไว้เพื่อท้าแผนพัฒนาสามปี
ในช่วงถัดไปด้วยเนื่องจากในการด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้
เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท้าโครงการ /กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปใน
ระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีได้
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด้าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นตอนของ
การพิจารณาก้าหนดกิจกรรมจะต้องค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด้าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ
การด้าเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย3
ประเภท คือ
(1) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้าน ก้าลังเงิน ก้าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด้าเนินการได้เอง
(2) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด้าเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะด้าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด้าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้
ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

(3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรอุดหนุนอยู่แล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่จ้าเป็นต่อการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน้ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอก เพื่อสามารถน้ามาวิเคราะห์SWOT (การวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ได้
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดล้าดับความส้าคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
น้าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้วให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชน
ในห้วงระยะเวลาสามปี
๓. การจัดล้าดับความส้าคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ้าเป็นในการ
ด้าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส้าคัญมีความจ้าเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล้าดับคามส้าคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดล้าดับ
ความส้าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล้าดับความส้าคัญในล้าดับหลังๆ จะไม่ต้อง
น้ามาปฏิบัติเฉพะการที่จะก้าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการพิจารณา แล้วว่าจะต้องด้าเนินการแต่
ในห้วงระยะเวลาสามปี ของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ้าเป็นต้องน้ามาเน้นการปฏิบัติ
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี
หลังการจัดล้าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมตัดสินใจว่าจะน้าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด้าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะใน
การจัดล้าดับความส้าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล้าดับ
ว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ จึงควรน้าแนวทางการพัฒนามาท้าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การก้าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพัฒนาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท้าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์กาพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน้าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวมาจัดท้าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก้าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน้ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก้าหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด้าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมจะด้าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่
ก้าหนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจมี
ทั้งโครงการ /กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการเอง โครงการ /กิจกรรม ที่ร่วมด้าเนินการกับ
หน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด้าเนินการ

(2) พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ /กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งใน ด้านกระบวนการด้าเนินงาน และด้านของผล
การด้าเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจ้าเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด้าเนินการ
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท้ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท้ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส้าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด้าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 บทน้า
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การน้าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน้าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น น้าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๒
. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพถ่ายแสดงสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

ตราสัญลักษณ์ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

ค้าอธิบาย
รูปลักษณะ เป็นตรารูปวงรี
ขอบบน มีอักษร “ องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม”
ขอบล่าง มีอักษร

“ อ.ผักไห่

จ.พระนครศรีอยุธยา”

รูปตรงกลางวงรี มีรูปปลาช่อน รูปนกกระทา รูปน้้าปลา และปลาร้ากระป๋อง
ความหมาย
รูปปลาช่อน สื่อความหมายว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์คือในน้้ามี
ปลาและในนามีข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจ้านวนมาก
รูปน้้าปลาและปลาร้ากระป๋อง สื่อความหมายได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในต้าบลลาดน้้าเค็มที่สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา ที่มีมากในต้าบลลาดน้้าเค็ม
รูปนกกระทา สื่อความหมายได้ว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชากรส่วนใหญ่ ของต้าบลลาดน้้าเค็ม
อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ตั้งอยู่ที่หมู่
4 ต้าบลลาดน้้าเค็ม อ้าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๒๐ ระยะห่างจากที่ว่าการอ้าเภอผักไห่ ประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนสายผักไห่
ป่าโมก รายละเอียดตามแผนที่
ทิศเหนือ
ทิศใต้

ติดต่อต้าบลโคกช้าง

–

อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อต้าบลกุฎี อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดต่อต้าบลบ้านแค

อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อต้าบลอมฤต

อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีเนื้อที่

21.7 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ

14,190.5

ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับท้าอาชีพเกษตรกรรม ท้าสวนผลไม้
เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้โดยตรง ท้าให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส้าหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
 มีแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่

- บึง, หนองและอื่น ๆ
-

4

แห่ง คือ หนองบัว หนองบางทอง หนองแขยงและหนองขโมย

แม่น้า, ล้าคลอง 3 แห่ง คือ คลองบางปลากด คลองสามซ้ายและคลองชลประทาน

ลักษณะประชากร
เนือ่ งจากเป็นเขตชานเมือง มีการย้ายถิ่นฐานมาก ประชากรรวมจ้านวนทัง้ สิ้น 4,965 คน เฉลี่ยความหนาแน่น
ของประชากร 228 คน/ตารางกิโลเมตร

รายละเอียดจ้านวนครัวเรือน และจ้านวนประชากร
ล้าดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(คน)

(คน)

(คน)

1

หมู่ที่ 1 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

101

161

155

316

2

หมู่ที่ 2 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

87

139

144

283

3

หมู่ที่ 3 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

98

157

191

348

4

หมู่ที่ 4 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

125

216

222

438

5

หมู่ที่ 5 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

116

213

228

441

6

หมู่ที่ 6 ต้าบลลาดน้้าเค็ม

134

222

231

453

7

หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกช้าง

108

179

201

380

8

หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกช้าง

72

130

110

240

9

หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกช้าง

119

192

211

403

10

หมู่ที่ 4 ต้าบลโคกช้าง

93

120

131

251

11

หมู่ที่ 5 ต้าบลโคกช้าง

69

167

203

370

12

หมู่ที่ 2 ต้าบลผักไห่

10

17

17

34

13

หมู่ที่ 3 ต้าบลผักไห่

44

75

45

120

14

หมู่ที่ 5 ต้าบลผักไห่

1

4

0

4

15

หมู่ที่ 6 ต้าบลผักไห่

7

7

10

17

16

หมู่ที่ 7 ต้าบลผักไห่

110

146

147

293

17

หมู่ที่ 8 ต้าบลผักไห่

13

14

10

24

18

หมู่ที่ 9 ต้าบลผักไห่

9

7

10

17

19

หมู่ที่ 10 ต้าบลผักไห่

21

23

31

54

20

หมู่ที่ 11 ต้าบลผักไห่

18

12

27

39

21

หมู่ที่ 12 ต้าบลผักไห่

151

155

132

287

รวม

1,533

2,356

2,609

4,965

หมายเหตุ ข้อมูลจากส้านักทะเบียนอ้าเภอผักไห่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557

หมายเหตุ

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์
-

มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน คือ ผลิตภัณฑ์ปลาร้ากระป๋อง เต้าเจี้ยว น้้าปลา
มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน คือ ปลาแดดเดียว
มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน คือ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยถุงน่องเป็นของช้าร่วย

สภาพทางสังคม
 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา
-

4

แห่ง

โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
โรงเรียนวัดราษฎรนิยม (นิติเกษตรบ้ารุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก

การศึกษานอกระบบ
-

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

แห่ง

มีที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน

5

แห่ง

-

มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน. 1

แห่ง

การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล

จ้านวน 3 แห่ง

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลโคกช้าง
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลลาดน้้าเค็ม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผักไห่
การบริการพื้นฐาน
 การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้
ต้าบลลาดน้้าเค็ม
ถนนลาดยาง 2 เส้น
ถนนคอนกรีต
ถนนดินลูกรัง 5 เส้น
ต้าบลโคกช้าง

-

-

ถนนลาดยาง 7 เส้น
ถนนคอนกรีต 10 เส้น
ถนนดินลูกรัง 3 เส้น

37 เส้น

ต้าบลผักไห่
-

ถนนลาดยาง - เส้น
ถนนคอนกรีต
ถนนดินลูกรัง 4 เส้น

6 เส้น

 ระบบไฟฟ้า
-

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน จ้านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ๒1 หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)

 ระบบประปา
-

มีประปาหมู่บ้านต้าบลลาดน้้าเค็ม
มีประปาหมู่บ้านต้าบลโคกช้าง
มีประปาหมู่บ้านต้าบลผักไห่ 3 แห่ง
มีระบบประปาส่วนภูมิภาค

4 แห่ง
3 แห่ง
5 หมู่บ้าน

 การสื่อสาร
-

มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ
เสียงตามสาย

7 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง

-

มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดไผ่ล้อม และ หนองสาธารณะหนองบัว

การท่องเที่ยว
ด้านการเมืองการบริหาร
ข้อมูลด้านองค์กรและการบริหาร
โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
การแบ่งส่วนบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้า้ เค็ม โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่ง มีฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งในการด้าเนินงานหรือปฏิบัติงาน มี
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอันชอบด้วยกฎหมาย
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีส่วนราชการ 3 ส่วน ดังนี้
1. ส้านักงานปลัด มีหน้าที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับ งาน

ส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและ
แผนงาน งานกฎหมายและคดี งานการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมอาชีพ
2. ส่วนการคลัง มีหน้าที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งาน

ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีโครงสร้างทางด้านการเมือง การบริหาร ดังนี้
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

ประกอบด้วย

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

1

คน

- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

1

คน

- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
 ฝ่ายบริหาร

จ้านวน

คน

40

ประกอบด้วย

- นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

- รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

 ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบล

1

คน

2

คน

1

คน

ประกอบด้วย

1. ต้าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

1

2. ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

จ้านวน

-

3.

ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักงานปลัด จ้านวน

4.

สังกัดส้านักงานปลัด จ้านวน

1

คน
คน

คน

- พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน
- ลูกจ้างประจ้า

จ้านวน

-

- พนักงานจ้างทั่วไป

จ้านวน

สังกัดส่วนการคลัง

จ้านวน

12

คน

5

คน

5 คน
1

- ลูกจ้างประจ้า

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน

จ้านวน

-

4

คน

คน

สังกัดส่วนโยธา

- พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน

2

คน

- พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน

6.

คน

คน

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน

5.

19

จ้านวน
1

คน

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จ้านวน

3

คน

4 คน

คน

ลักษณะทางการปกครอง
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม แบ่งเป็นหมู่บ้าน ตามลักษณะการปกครองท้องที่ จ้านวน
ผู้ใหญ่บ้าน 22 หมู่บ้าน 3 ต้าบล คือ ต้าบลลาดน้้าเค็ม ต้าบลโคกช้าง และต้าบลผักไห่
จ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม2557 )
หมู่ที่

ต้าบล

จ้านวนผู้สูงอายุ

จ้านวนผู้พิการ

จ้านวนผู้ป่วยเอดส์

หมายเหตุ

1

ลาดน้้าเค็ม

48

7

-

55

2

ลาดน้้าเค็ม

45

8

-

53

3

ลาดน้้าเค็ม

57

11

-

68

4

ลาดน้้าเค็ม

74

19

-

93

5

ลาดน้้าเค็ม

76

21

1

98

6

ลาดน้้าเค็ม

73

12

1

86

1

โคกช้าง

54

7

-

61

2

โคกช้าง

33

4

-

37

3

โคกช้าง

74

8

-

82

4

โคกช้าง

51

4

-

55

5

โคกช้าง

64

10

-

74

2

ผักไห่

4

2

-

6

3

ผักไห่

21

3

-

24

5

ผักไห่

1

-

-

1

6

ผักไห่

1

-

-

1

7

ผักไห่

42

8

-

50

8

ผักไห่

7

1

-

8

9

ผักไห่

1

1

1

3

10

ผักไห่

13

4

-

17

11

ผักไห่

3

-

-

3

12

ผักไห่

17

8

-

25

759

138

3

900

รวม

หมายเหตุ

1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

3) ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

.๐๐
.๐๐
.๐๐

ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ณ.วันที่ 18 มีนาคม 2557

ส่วนที่ 3
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลในปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2556-2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน้ามา
จัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555
การใช้จ่ายงบประมาณ
ตารางแสดงสถานการณ์การคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
สรุปรายรับ – รายจ่าย ปีที่ผ่านมา
ประเภทรายรับ
1. ภาษีอากร
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
3. ทรัพย์สิน
4. เบ็ดเตล็ด
5. เงินอุดหนุนทั่วไป
5.1 ภาษีจัดสรร
5.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น

ประเภทรายรับ

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ้า
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่น
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2554
52,783.20
8,130.00
129,105.66
30,662.82
5,142,080.00
12,899,839.03
3,793,928.00
22,056,528.71

พ.ศ. 2554

รายรับจริง (บาท)
พ.ศ. 2555
56,161.50
3,600.00
238,777.49
19,029.95
4,853,814.00
14,477,437.11
6,780,796.00
26,449,616.05
รายรับจริง (บาท)
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
63,090.76
11,449.51
109,352.24
94,588.45
5,625,697.00
15,348,506.68
9,087,601.00
30,340,285.64

พ.ศ. 2556

2,415,316.00
1,545,152.00

44,1225.00
1,923,884.00

412,414.00
1,803,211.00

1,174,271.00
8,634,887.27

1,432,132.00
10,567,514.63

1,718,943.00
12,852,736.03

215,848.92
426,128
321,630.00
1,648,310.00

189,827.68.00
20,000.00
104,725.00
2,019,940.00

232,057.26
230,000.00
23,000.00
1,303,044.00

3,793,928.00
20,175,471.19

6,696,056.00
23,395,304.63

9,014,101.00
27,589,506.29

ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
คมนาคม
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน

จ้านวนโครงการ
จ้านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ (%)
ที่ได้ปฏิบัติ (ตาม
ข้อบัญญัติ)

76

5

6.89

5

2

2.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2

2

2.29

87

10

11.49

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2556 จ้านวน 10 โครงการ เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น
21,000,000 บาท
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด
โครงการที่ได้ด้าเนินการตามข้อบัญญัติในปี

2556

=

87

โครงการ

=

10

โครงการ

ระดับความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อบต. = 10 x 100 = 11.49 %
87

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงานและ
โครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ตลอดมา องค์การบริหารส่วนต้าบล
ลาดน้้าเค็ม ได้มุ่งเน้นในการจัดระบบบริการสาธารณะตามอ้านาจและหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒
โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลลาด
น้้าเค็ม ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการไว้ว่า โครงการใดที่มีความจ้าเป็น
เร่งด่วน องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ก็จะด้าเนินการก่อน ส่วนโครงการที่มีความส้าคัญรองลงมาก็
จะพิจารณาด้าเนินการต่อไป และข้อพิจารณาที่ส้าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ คือ เมื่อด้าเนินการโครงการนั้นแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของประชาชน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น
ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการพัฒนาต้าบลลาดน้้าเค็มในระยะที่ผ่านมาแยกตามสาขาการพัฒนาได้ดังนี้
๑. การด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดสรร
เงินทุนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ให้ทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้ง
สนับสนุนเงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและด้าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
๒. การด้าเนินงานด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนร่วมกับประชาชนในการ
รณรงค์และป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น
๓.

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
โครงการลดอุบัติภัย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ฯลฯ
การด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
ถนนหินคลุก ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่ต้าบลลาดน้้าเค็ม เป็นจ้านวนมาก
และยังด้าเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภายในต้าบล
๔. การด้าเนินงานด้านแหล่งน้้า
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการก่อสร้างดาดคอนกรีต คู คลองส่งน้้าในพื้นที่หลายโครงการ และได้
ท้าการขุดลอกคู คลอง เพื่อก้าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางเดินของน้้า ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญต่อเกษตรกรผู้ใช้น้าเพื่อการเกษตร

๕. การด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย
ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขต้าบล ในการฉีดพ่นสารเคมีและใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้้าเพื่อก้าจัด
ลูกน้้ายุงลาย การสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
การสนับสนุนแผ่นตรวจเบาหวาน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
กิจกรรมอื่นๆ
๖. การด้าเนินงานด้านการเมือง
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ดา้ เนินการส่งเสริมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเมือง ทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบในเรื่องอ้านาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล อีกทั้งยังจัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมต้าบล เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน ในการน้ามาวิเคราะห์ รวบรวมและสรุป เพื่อก้าหนดทิศทางในการ
พัฒนาต้าบล
๗. การด้าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เด็กวัยปฐมศึกษาที่ยัง
ไม่ได้รับการศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็ก
นักเรียน การสร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นอกจากนี้ ได้ด้าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่การ
จัดงานวันสงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา เหล่านี้เป็นต้น
๘. การด้าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการตามโครงการพระราชเสาวนีย์ฯ จัดท้า
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางของถนนภายในหมู่บ้านและที่สาธารณะ ตลอดจนก้าจัดวัชพืชในแม่น้า คูคลอง
และพื้นที่สาธารณะทั่วไป รักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมของถนนสายต่างๆ ภายในพื้นที่ให้ดู
สวยงาม ให้ความรู้และปลูกฝังจิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
๙. การด้าเนินงานด้านอื่นๆ
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ้านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
ของกระทรวงมหาดไทย อ้าเภอ จังหวัด ตามหนังสือและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและรองรับโครงการถ่ายโอนและงบประมาณจาก
ภาครัฐ

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี กรอบยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ลาดน้้าเค็มก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน”
๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
ดังต่อไปนี้
นโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1.
นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคม องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับด้านการพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 การสร้างและบ้ารุงรักษาถนน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นสามารถอ้านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1.2 การสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้้าเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคหรือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.3 ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต้าบล การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้าง
และปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการด้าเนินงานคณะกรรมการบริหารระบบประปา
หมู่บ้าน
2.
นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทุนไว้
สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
2.1
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.2

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่

3.
นโยบายการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ดังนี้
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสร้างพื้นทีสีเขียว
1.5 จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
4.

นโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบ้าบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มี
สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและต้าบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์และท้ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
4.2 ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มและชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการ
ออกก้าลังกายในเขต อบต. โดยจัดหาเครื่องออกก้าลังกาย พร้อมเครื่องเด็กเล่น
4.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน
5.
นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม จะส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
แก่ประชาชนในต้าบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
5.2 รณรงค์สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต้าบล โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการทิ้งขยะในที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลเตรียมไว้
5.3 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข อปพร . อสม. และ
องค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็มจะส่งเสริมสนับสนุน
และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ
6.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.2 สนับสนุนส่งเสริมการท้าการเกษตร รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร พัฒนา
แหล่งน้้าส้าหรับการเกษตร การท้านาในชุมชน
6.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
7.1 ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต้าบล
7.2 การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต้าบล
7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท้างาน โดยน้าการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการ
ระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
พันธกิจพัฒนาท้องถิ่น
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
2. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต้าบล
5. พัฒนาและฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
8. ป้องกับและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
9. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม
10. จัดหาและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าใช้เพื่อการเกษตร
11. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
2. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและน้ารายได้มาสู่ชุมชน
6. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

7. เพื่อให้ประชาชนเห็นความส้าคัญของการเล่นกีฬามากกว่ายาเสพติด
8. เพื่อป้องกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
9. เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการเกษตร และให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น
10. เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตรอย่างเพียงพอ
11. เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์
“ อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล ”
เป้าประสงค์รวม
1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 1 เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
ด้านการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
(4) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ5)
(2) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ5)
(3) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 70)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1. เป้าประสงค์ประเด็ดที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. กลยุทธ์
(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
(2) เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
3. ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด (ระดับ 4)
(2) ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้
ได้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต (ระดับ 4)
(3) ระดับความส้าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 3 เพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ (ร้อยละ 2.5)
(2) ร้อยละเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเขียว (ร้อยละ 2)
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด

(ร้อยละ 5)

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน โครงข่ายการคนนาคมที่มีอยู่เดินให้มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม สะพาน ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนและถนนสายหลักที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อสร้างไว้
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบจราจร
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหนทางที่ผ่านสถานที่ส้าคัญ
เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามรถโครงการสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่งให้มีความ
คุ้มค่าและทั่วถึง
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางน้้า
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบประปา
เป้าประสงค์ที่ 3 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของผังเมือง
แนวทางที่ 1 พัฒนาถนนให้เชื่อมโยงกับถนนจังหวัดใกล้เคียง
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบริหารการการจัดการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาสหกรณ์และวิสาหกิจ
ชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์ที่ 3 การพาณิชย์และการลงทุน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนา
องค์กรและเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สร้างจิตส้านึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 จัดตั้งสหการ และพัฒนาองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 2 ร่วมจัดตั้ง บูรณาการพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 จัดให้มีศูนย์กลางการแสดงและจ้าหน่ายสินค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในระดับ
จังหวัดระดับประเทศ วางระบบบริหารจัดการศูนย์การแสดงและจ้าหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นของ
ฝากของที่ระลึกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 3 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์กลาง แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์ที่ 3 การตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนวัตกรรมใหม่ๆ
ในรูปแบบต่างๆ ให้ทันสมัย
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมลพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด
เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการ
ท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 สร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 5 การเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 การสร้างความประทับใจและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญตลอดปี

แนวทางที่ 3 การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์โดยกลุ่มชนชาติต่างๆ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ 3 สนับสนุนให้มีและใช้สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวทางที่ 1 สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 อุดหนุนหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในจังหวัดให้มีศักยภาพ
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการต่างๆ
แนวทางที่ 1 จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 2 สร้างจิตส้านึก สร้างแรงจูงใจด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเยาวชนและ
ประชาชนอีกทั้งให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ คัดแยกขยะที่แหล่งก้าเนิดขยะ
แนวทางที่ 3 เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความร่วมมือกับ อปท.ในการปรับปรุงบ่อฝังกลบ ขยะเดิมให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้้าด้วยกระบวนการต่างๆ
แนวทางที่ 1 คุ้มครอง ดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้้าโดยการเชื่อโยงความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล รักษา แหล่งน้้าแบบบูรณาการ
แนวทางที่ 2 จัดท้าระบบฐานข้อมูลแหล่งน้้า
เป้าประสงค์ที่ 3 การป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้้าเสียและการครบคุมมลพิษทางน้้า
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการน้้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 2 การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียของจังหวัดฯ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสร้างจิตส้านึกและสร้างเครือข่ายให้แก่เยาวชน ประชาชน ชุมชนและอปท.
ทุกระดับร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดน้้าเสียในครัวเรือนและชุมชน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
ผัง เมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพและขัดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจในการวางและจัดท้าผังเมือง รวมทั้งควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นไป ตามกฎหมายผังเมือง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายผัง
เมืองและเห็นความส้าคัญของการ วางผังเมือง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่
เป้าประสงค์ที่ 5 ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ
แนวทางที่ 1 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สืบสานศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่มีความไวเพียงพอในการเตือนภัย และจัดการปัญหาภัยคุกคาม
สุขภาพ
แนวทางที่ 1 สร้างค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคม
แนวทางที่ 2 พัฒนานโยบายสาธารณะที่เกื้อกูลต่อสุขภาพครอบคลุมทั้งในด้านอาหาร ยา
โภชนาการผลิตภัณฑ์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
แนวทางที่ 1 จัดท้าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ
แนวทางที่ 2 จัดให้มีระบบการช่วยเหลือดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุชภาพผู้สูงระยะยาว
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการช่วยเหลือสาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกิจการด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพ
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เรียบร้อย
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการภัยพิบัติ
แนวทางที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมแก่ภาคประชาชนในการจัดการสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของหน่อยงานในการจัดการภัยพิบัติ
แนวทางที่ 3 จัดท้าแผนบริหารจัดการสาธารณภัยและการซ้อมแผน
เป้าประสงค์ที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 1 จัดให้มีศูนย์กลางการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยในระดับพื้นที่
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง
แนวทางที่ 3 พัฒนาและบริหารจัดการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตจังหวัด
เป้าประสงค์ที่ 3 การป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
แนวทางที่ 1 ศึกษาวิจัยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้้าเพื่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งทอ ยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์และโลจิสติค

เป้าประสงค์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพแข่งขันด้านเศรษฐกิจการลงทุน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกาตลาดให้เกิดการลงทุน ด้านการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค ประเทศ และอาเซียน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นบุคคลที่ดี
แนวทางที่ 1 สรรหาบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติ การเป็นบุคลากรที่ดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางที่ 2 สร้างจิตส้านึกการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถจูงใจและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา
และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 การบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลขององค์กร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการท้างานของบุคคล ให้มีการก้าหนดหน้าที่
ในการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคนให้สอดคล้องกัน

ลดการซ้้าซ้อน ใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 3 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
ปี2558
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

15

5,365,000

12

56

17,505,000

11

1,260,000

12

13,951,000

5

585,000

28

15,796,000

4

๙๑๒,๐๐๐

4

๘๖๒,๐๐๐

4

0

12

1,774,000

30

7,537,000

28

21,204,000

38

6,419,000

96

35,075,000

8

3,617,320

8

3,617,720

8

3,617,720

24

10,853,160

3

45,000

3

45,000

3

45,000

9

135,000

9

708,000

10

743,000

10

748,000

29

2,199,000

20

4,370,720

21

4,405,720

21

4,410,720

62

13,187,160

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 การสร้างและบ้ารุงรักษาถนน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นสามารถอ้านวยความ

6,391,000

29

5,834,000

สะดวกในการสัญจรไปมาซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1.2 การสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้้า
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่งถึง
1.3 ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต้าบล การขยายเขต
ระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการด้าเนินงาน
คณะกรรการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ
ศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
2.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่
2.3 การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

ปี ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

รวม 3 ปี

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

จ้านวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3

220,000

2

20,000

3

220,000

8

460,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

3

120,000

4

260,000

3

60,000

4

260,000

11

580,000

8

6,940,000

5

620,000

4

520,000

17

8,080,000

6

660,000

6

660,000

6

660,000

18

1,980,000

0

0

1

100,000

0

0

1

100,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

9

270,000

5

250,000

6

650,000

6

650,000

17

1,550,000

22

7,940,000

21

2,120,000

19

1,920,000

62

11,980,000

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความ
สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
และสร้างพื้นที่สีเขียว
3.2 จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบ้าบัดยาเสพติด
รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน
และต้าบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และท้ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
4.2 ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มและชมรม
กีฬาชนิดต่างๆ
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีสุขภาพ
แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก้าลังกายในเขต อบต. โดยจัดหาเครื่อง
ออกก้าลังกาย พร้อมเครื่องเด็กเล่น
4.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และเด็กนักเรียน
4.5 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและป้องกันโรค
รวม

ปี 2558
ยุทธศาสตร์

ปี 2559

ปี 2560

รวม 3 ปี

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
5.2 รณรงค์สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต้าบล โดย

1
1

330,000
20,000

1
3

330,000
140,000

1
4

330,000
340,000

3
8

990,000
500,000

ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการทิ้งขยะในที่ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
5.3 ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการ สาธารณสุข
อปพร. อสม. และองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่าง
ทันท่วงที

5

330,000

5

330,000

5

330,000

15

990,000

7

680,000

9

800,000

10

1,000,000

26

2,480,000

1
4

10,000
80,000

1
4

10,000
80,000

1
4

10,000
80,000

3
12

30,000
240,000

3

145,000

3

145,000

3

145,000

9

435,000

8

235,000

8

235,000

8

235,000

24

705,000

5
0
28

7,403,000
0
12,024,000

3
2
25

210,000
280,000
13,314,000

4
0
28

270,000
0
11,977,500

12
2
81

7,883,000
280,000
37,265,500

33

19,427,000

30

13,804,000

32

12,247,500

95

45,428,500

124

40,449,720

120

42,628,720

132

26,492,220

376

111,020,660

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.2 สนับสนุนส่งเสริมการท้าการเกษตร รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
แก่เกษตรกร พัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับการเกษตร การท้านาในชุมชน
6.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชน
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
7.1 ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต้าบล
7.2 การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต้าบล
7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท้างาน โดยน้าการบริหารงานแนว
ใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธฺ
ภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 6
การน้าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นขั้นตอนที่
ส้าคัญจะต้องด้าเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือเมื่อผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และได้จัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีแล้ว หน่วยงานเป็นผู้น้าแผนพัฒนาสาม
ปีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ความหมาย
การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการน้าโครงการ / กิจกรรม ที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไปด้าเนินการให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยต้องก้าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการด้าเนินการ
การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด้าเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนา สาม
ปีว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่ก้าหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่น้าไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3. วิธีการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
3.1 วิธีการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ก้าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ด้าเนินการตามแผนงาน / โครงการ
ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

ที่

3.2 วิธีการติดตามผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
1.2.1 การก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
1.2.2 วิธีการประเมินผลระดับความส้าเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน / โครงการ มี 3
ระดับ คือ
(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ
พึงพอใจ
(2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความส้าเร็จและความล้มเหลวของ
ผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่า
ของโครงการ
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็น
ผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.3 การก้าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติตามและประเมินผล ก้าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้บริหาร
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน

