
๒. บัญชีโครงการพัฒนา 
                   แบบ ผ. ๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการวางทอ
ระบายน้ําหมู ๑  
ซอย ๔,๕,๗,๙,๑๐ 

เพื่อป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนราษฎร 

วางทอระบายน้ํา หมู 
๑ จํานวน ๕ จุด 

๖๐๐,๐๐๐ - - - ป2องกันน้ําทวม
ร#อยละ ๘๐ ของ 
ราษฎร 

น้ําไมทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

๒. โครงการกอสร#าง
ถนนคอนกรีต หมู 
๑ ระหวางซอย 
๗,๘ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต
กว#าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๒๓๒ เมตร 

๔๗๙,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#เส#นทาง 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓ โครงการขุดลอก
คลองสงน้ํา หมู ๑
คลองยายไปI 

เพื่อให#เกษตรกรมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองสงน้ํา
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีน้ําใช#
ทําการเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๔ ติดตั้งถังกรองสนิม
แท็งค1น้ําประปา
หมูบ#าน หมู ๑ 

เพื่อให#ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการอุปโภค-
บริโภคที่ได#มาตรฐาน 

ติดตั้งถังกรองสนิม
แท็งค1น้ําประปา
หมูบ#าน หมู ๑ 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ เพิ่มสายเมนไฟฟ2า
สาธารณะให#ใหญ
ขึ้นเพื่อรองรับการ
ใช#ไฟฟ2าที่เพิ่มขึ้นทั้ง
หมูบ#าน 

เพื่อให#ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยางทั่วถึง 

เพิ่มสายเมนไฟฟ2า
สาธารณะ ทั้งหมูบ#าน 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่ใช#
ไฟฟ2า 

ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

สวนโยธา 

๖ โครงการกอสร#าง
เขื่อนถมดินบริเวณ
ริมตลิ่ง ปากซอย ๓ 

เพื่อป2องกันการพัง
ของดินบริเวณริมตลิ่ง 

กอสร#างเขื่อนข#องกัน
ตลิ่ง หมู ๑ ปากซอย ๓ 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๗ โครงการกอสร#าง
เขื่อนถมดินบริเวณ
ริมตลิ่ง ภายในหมู 
๑ 

เพื่อป2องกันการพัง
ของดินบริเวณริมตลิ่ง 

กอสร#างเขื่อนข#องกัน
ตลิ่ง หมู ๑ ปากซอย ๓ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟ2า หมู ๑ ซอย 
๓,๔ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2า หมู ๑ 
ซอย ๓,๔ 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ไฟฟ2า 

ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#ทั่วถึง 

สวนโยธา 

๙ โครงการขยายถนน
โค#งต#นหว#า หมู ๑ 
ซอย ๗ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขยายถนนโค#งต#นหว#า 
กว#าง ๒.๕๐ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสร#าง
ถนนคอนกรีต หมู 
๑ ซอย ๔ (ตอจาก
ของเดิม) 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ขยายถนนคอนกรีต 
กว#าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๑ โครงการฝNงทอ
พร#อมประตูเปOด-
ปOดน้ําคลองยายไปI 
หมู ๑ 

เพื่อป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของราษฎร 

ฝNงทอพร#อมประตูเปOด-
ปOดน้ํา คลองยายไปI 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ราษฎร 

สวนโยธา 

๑๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ2าซอยบ#านนาย
ฉลวย เจียมเจริญ
หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2าจํานวน 
๑ จุด 

๕๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๓ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางสาย
บ#านกํานันชอบ หมู 
๒ (ตอจากของเดิม) 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
๑๑๓  เมตร 

๒๓๗,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน หมู 
๒ สายบ#านนางสม 
อนุเครือ  

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๒๒๒  เมตร 

๓๙๙,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยาง หมู ๒
สายบ#านนางสม 
 อนุเครือ (ตอจาก
ของเดิม)  

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง  ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๘๔  เมตร 

๑๕๑,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๖ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางสาย
บ#านนางพิมศรี หมู 
๒ (บ#านหนองปรือ) 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๙๐  เมตร 

๑๖๒,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๗ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยาง 
(Overlay) หมู ๒ 
ซอย ๑ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๔๐๐  เมตร 

- ๕๘๗,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๘ โครงการติดตั้งเสียง
ตามสายประจํา
หมูบ#านใหมทั้ง
หมูบ#านหมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
ได#รับข#อมูลขาวสาร
ทันตอเหตุการณ1 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมูบ#าน หมู ๒ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๑๙ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางจาก
บ#านนายประเสริฐ-
บ#านนางเหวา 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 

- ๒๙๓,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ โครงการซอมแซม
คลองสงน้ําจากลาด
ใหญ-หนองปรือ 
หมู ๒ 

เพื่อให#เกษตรกรมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

ซอมแซมคลองสงน้ํา
จากลาดใหญ-หนอง
ปรือ 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๒๑  โครงการติดตั้งถัง
กรองสนิมแท็งค1
น้ําประปา หมู ๒ 
ซอย ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการอุปโภค-
บริโภคที่ได#มาตรฐาน 

ติดตั้งถังกรองสนิม
แท็งค1น้ําประปา
หมูบ#าน หมู ๑ 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 

สวนโยธา 

๒๒ โครงการซอมแซม
ถนน หมู ๒ ซอย 
๓,๔ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนน กว#าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๒๓ โครงการเสริมไหล
ทางถนนแอสฟNลท1ติ
กคอนกรีตจากวัด
หุบกระทิง-๔ แยก
คลองบ#านนาง
บรรจง บุตรทะยัก 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนน ไหลทาง
กว#างข#างละ ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

- - ๖๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ ขุดลอกคลอง
ระบายน้ําบ#านนาง
กร – บ#านนายชอบ 
เจียมเจริญ หมู ๒ 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

ฝNงทอพร#อมประตู
เปOด-ปOดน้ํา คลอง
ยายไปI 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 

ป2องกันน้ําทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

สวนโยธา 

๒๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ2าถนนหน#าบ#าน
กํานันชอบ หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2าถนน
หน#าบ#านกํานันชอบ 
หมู ๒ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู#ใช#ไฟฟ2า 

ประชาชนมีไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึว 

สวนโยธา 

๒๖ โครงการกอสร#าง
ถนนคอนกรีต
ทางเข#าบ#านจําลอง 
สมสิทธิ์ หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนน
คอนกรีต  กว#าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๐  เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๒๗ โครงการกอสร#าง
ถนนหินคลุกบดอัด
สายบ#านนางหราย 
หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหิน
คลุก  กว#าง ๓.๐๐       
เมตร ยาว ๒๗๐            
เมตร 

- - - ๒๕๙,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๒๘ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางสาย
บ#านนางมาลี 
 คงสบาย หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหิน
คลุก  กว#าง ๓.๐๐       
เมตร ยาว ๑๕๕            
เมตร 

- - - ๑๔๘,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๙ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางสาย 
ฮวงจุ#ย – บ#านนาย
ประเสริฐ หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก  
กว#าง ๓.๐๐ เมตร ยาว             
๓๒๐  เมตร 

- - - ๓๐๗,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๐ โครงการซอมแซม
ถนนบริเวณสี่แยก
วิทยาลัยการอาชีพ-
บ#านขอบลาดหมู ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนน  กว#าง        
๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๗             
เมตร 

๕๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๑ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๓ สาย
บ#านนางมณ– บ#าน
นายมานะ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๗๑ เมตร 

๓๐๒,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๒ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๓ สาย
บ#านนายใน บัวขาว – 
บ#านนายหวาง 
สัมฤทธิ์  

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๑๗๔  เมตร 

๓๐๗,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ2าบ#านนายไกร
ทอง – คลอง
ชลประทาน หมู ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมี 
ไฟฟ2าใช#อยางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2า จํานวน 
๑ จุด 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ชอง
ประชาชนที่ใช#
ไฟฟ2า 

ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีตสายบ#านนาย
ทวี ประกอบแก#ว หมู 
๓ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐  เมตร 

- ๘๗๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๕ โครงการซอมแซมคลอง
สงน้ํา จากบ#านนาย
หลาบ ขอนจันทร1-
บ#านผญ.บุญเลิศ พุมบัว 
ทั้งหมู พร#อมซอมทอ
ข#ามทางบ#าน 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

ซอมแซมคลองสงน้ําทั้ง
หมูบ#าน 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#น้ํา 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๓๖ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๓ สาย
บ#านนายยอง สุวรรณ
ศรี – บ#านนางลอง 
หนูดี 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 

- ๓๕๔,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๗ โครงการกอสร#างถนน
หินคลุกบดอัดถนนบ#าน
นายเชน เปลี่ยนพุม 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก  
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๕ เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ กอสร#างถนนลาดยาง
แอสฟNลท1ติกคอนกรีต 
สายสวนธรรมวัติ–หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก  
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร 

- - ๖๓๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๓๙ โครงการวางทอน้ําทิ้ง
ข#างบ#านนายอนันต1 กลิ่น
ศรี – คลองข#างบ#านนาง
อ#อย น#อยอุดม 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

วางทอระบายน้ําทิ้ง 
ระยะทาง   ๕๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ2า
บ#านนางแวว – บ#านนาง
อ#อย 

เพื่อให#ประชาชน
มีไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2า จํานวน 
๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ชอง
ประชาชนที่ใช#
ไฟฟ2า 

ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

สวนโยธา 

๔๑ โครงการกอสร#างถน
คอนกรีตสายบ#านนาย
หลาบ  ขอนจันทร1 – 
นางจํานง  แซตัน หมู ๓ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก  
กว#าง ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๓๗๖  เมตร 

- - - ๘๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๔๒ โครงการวางทอระบาย
น้ําทิ้งสายบ#านนางพ#วน 
สมสิทธิ์ – ไรนางเล็ก 
พวงไพโรจน1 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

วางทอระบายน้ําทิ้ง 
ระยะทาง  ๑๐๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

 



 
 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๓ โครงการวางทอระบาย
น้ําทิ้งบ#านเจ#เบียบ– 
คลองข#างบ#านนางอาภา 
หมู ๔ 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

วางทอระบายน้ําทิ้ง 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

๔๔ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีตสายบ#านนาย 
วิรัตน1  ซังเต็บ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก  
กว#าง ๓.๕๐  เมตร 
ยาว ๒๖๙  เมตร 

- - - ๕๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๔๕ โครงการติดตั้งกล#อง
วงจรปOดภายในหมูที่ ๔ 

เพื่อทราบข#อมูล
และทันตอ
เหตุการณ1 

ติดตั้งกล#องวงจรปOด
ภายในหมู ๔ จํานวน 
๕ จุด 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ทราบข#อมูลและ
ทันตอเหตุ
กาณณ1 

สวนโยธา 

๔๖ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๔ ซอย
บ#านนายเทิ้ม 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 

๒๔๗,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๗ ปรับปรุงภูมิทัศน1แพปลา
หน#าวัดลาดบัวขาว  
หมู ๔ 

เพื่อให#ประชาชน
มีสถานที่ในการ
พักผอน และทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

ปรับปรุงแพปลาหน#า
วัดลาดบัวขาว 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
หยอนใจ 

สวนโยธา 

๔๘ โครงการเปลี่ยนทอ
ระบายน้ํา และเสริมปาก
คลองสงน้ํา หมู ๔  
ซอย ๔ – ๕ 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

เปลี่ยนทอระบายน้ําØ 
กว#าง ๐.๖๐ เมตร ยาว 
๔๒ เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

๔๙ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง 
หมู ๔ ซอย ๑,๓,๔ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต  
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๔๐๐   เมตร 

- ๗๒๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๕๐ โครงการขยายระบบ
ประปาหมูบ#าน (วางทอ 
PVC) หมู ๔ ซอย ๑,๓,๕ 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

วางทอ PVC ซอย 
๑,๓,๕ ระยะทาง 
๓๕๐   เมตร 

- ๔๒๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
น้ํา 

ประชาชนมีใช#
ในการอุปโภค-
บริโภค เพียงพอ 

สวนโยธา 

๕๑ โครงการขยายเขตไฟฟ2า
หมู ๔ 

เพื่อให#ประชาชน
มีไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2าหมู ๔ - ๑๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ2าใช#อยาง
ทั่วถึง 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๒ โครงการวางทอน้ําทิ้ง
คลองชลประทาน – 
ตลาดนัด 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

วางทอระบายน้ํายาว 
๔๐ เมตร บอพัก ๔ ลูก 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

๕๓ โครงการกอสร#างศาลา
ประจําหมูบ#าน 

เพื่อให#ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 

กอสร#างศาลาประจํา
หมูบ#าน กว#าง ๑๐.๐๐   
เมตรยาว ๒๕เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 

สวนโยธา 

๕๔ โครงการวางทอระบาย
น้ํา ซอย ๑๑ หลัง
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ของราษฎร 

วางทอระบายน้ํา 
ระยะทางยาว ๙๗    
เมตร 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

สวนโยธา 

๕๕ โครงการกอสร#างพร#อม
ขยายถนนลาดยาง หมู 
๔ ซอย ๑ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง  
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๕  เมตร 

- - - ๒๙๗,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๕๖ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางแบบพาราส
เซอรรี่ชิลทับหน#าถนน
บริเวณริมแมน้ํา หมู ๕ 
บริเวณปากซอยเข#าบ#าน
นางสมบัติ – สะพาน
ข#ามคลองชลประทาน
(ซอยโรงสีเกา) ซอย ๑ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง
แบบพาราสเซอรรี่ชิล
ทับหน#าถนนบริเวณริม
แมน้ํา หมู ๕  กว#าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๓    
เมตร 

๔๓๘,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๗ โครงการซอมแซมถนน
ริมแมน้ํา หมู ๕ จํานวน 
๓ จุด 
๑.หน#าบ#านนางอารีย1 
๒.หน#าบ#านนางวิไล 
๓.หน#าบ#านผช.
ออนหวาน 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนนริมแมน้ํา 
หมู ๕ จํานวน ๓ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๕๘ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๕ สาย
บ#านนายชูศักดิ์ เทียน
เครือ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต 
กว#าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๒๕๐    เมตร 

- ๔๔๒,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๕๙ โครงการติดตั้งไฟฟ2า
สาธารณะถนนซอยบ#าน
สัมพันธ1 นาลัย หมู ๕ 

 เพื่อให#ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟ2าสาธารณะ 
จํานวน ๑ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

สวนโยธา 

๖๐ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ2า
โซลาเซลส1 จํานวน ๕ จุด 
๑.บ#านสัมพันธ1 นาลัย 
๒.บ#านผช.ออนหวาน 
๓.สหกรณ1ออมทรัพย1 
๔.ซอย ๑ 
๕.บ#านแท#งค1น้ํา 

 เพื่อให#ประชาชน
เดินทางสะดวก
ยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟ2าสาธารณะ 
จํานวน ๕ จุด 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๑ โครงการตอเติมระเบียง 
สหกรณ1ออมทรัพย1  
หมู ๕  

เพื่อให#มีสหกรณ1
ออมทรัพย1ที่
มาตรฐาน 

ตอเติมระเบียงสหกรณ1
ออมทรัพย1 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
สมาชิกสหกรณ1 

สหกรณ1ออม
ทรัพย1 หมู ๕ ได#
มาตรฐาน 

สวนโยธา 

๖๒ โครงการกอสร#างศาลา
เอนกประสงค1บ#านห#วย 
หมู ๖ 

เพื่อให#ประชาชน
มีสถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างศาลา
เอนกประสงค1 กว#าง 
๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕     
เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๖๓ โครงการกอสร#างแท็งค1
น้ําพร#อมติดตั้ง 
Submersible หมู ๖ 
บ#านดอนมะเกลือ 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

กอสร#างแท#งค1น้ําพร#อม
ติดตั้ง Submersible 
จํานวน ๑ จุด 

๓๐๕,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๖๔ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีต หมู ๖ ซอย ๕ 
บ#านทุงกระถิน พร#อม
วางทอระบายน้ํา 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต 
กว#าง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๐๐  เมตร 

๔๒๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๖๕ โครงการวางทอเมน
ประปาหมู ๖ บ#าน 
ทาศาลเจ#า 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําในเพียงพอ 

วางทอเมนประปา
ระยะทางยาว  ๑,๕๐๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๖ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยาง หมู ๖ ซอย 
๓ ถนนบ#านนายก#าน-
คลองชลประทาน 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง 
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐  เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๖๗ โครงการกอสร#างถนน
หินคลุก หมู ๖ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนหินคลุก 
หมู ๖ 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๖๘ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีตสายบ#าน 
นางนงค1– บ#านนางศิริพร 
หมู ๖ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนคอนกรีต 
กว#าง  ๓.๕๐ เมตร 
ยาว  ๑,๑๔๐  เมตร 

- ๒๙๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๖๙ โครงการขยายเขตไฟฟ2า
บ#านทาศาลเจ#า 

เพื่อให#ประชาชน
มีไฟฟ2าใช#ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2าบ#านทา
ศาลเจ#า ๑ จุด 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

สวนโยธา 

๗๐ โครงการซอมแซมถนน
บ#านทาศาลเจ#าซอยใหม 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนนบ#านทา
ศาลเจ#าซอยใหม 
กว#าง        เมตร 
ยาว         เมตร 

- ๒๘๒,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๑ โครงการขยายเขตไฟฟ2า
บ#านห#วย หมู ๖ 

เพื่อให#ประชาชน
มีไฟฟ2าใช#ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ2าบ#านทา
ศาลเจ#า ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

สวนโยธา 

๗๒ โครงการกอสร#างประตู
เปOด-ปOดน้ําคลองสาย
บ#านทุงกระถิน 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

กอสร#างประตูเปOด-ปOด
น้ํา จํานวน ๑ จุด 

- - ๑๗๕,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๗๓ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยาง หมู ๖ ซอย 
๒ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง 
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๕๐ เมตร 

- - - ๖๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๗๔ โครงการกอสร#างถังน้ํา
ทรงแชมเปญ พร#อม
ติดตั้ง Submersible 
หมู ๗ 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

กอสร#างถังน้ําทรง 
แชมเปญ จํานวน ๑ 
จุด 

๓๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
น้ํา 

เพื่อให#
ประชาชน 
มีน้ําใช#ในการ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๗๕ โครงการวางทอข#าม
คลองยืม 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน 

วางทอขนาดØ ๑.๐๐ 
เมตร 

๕๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน 

สวนโยธา 

๗๖ โครงการกอสร#างรางน้ํา
ตัว U พร#อมฝาปOด หมู ๗ 
ซอย ๒ 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ประชาชน 

กว#าง ๐.๓๐ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร 

๑๘๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน
ประชาชน 

สวนโยธา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๗ โครงการกอสร#างรางน้ํา
ตัว U พร#อมฝาปOด หมู ๗  
หลังบ#านนายสมหมาย 
ประเสริฐประสาท 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ประชาชน 

กว#าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว  ๕๖    เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน
ประชาชน 

สวนโยธา 

๗๘ โครงการซอมแซมถนน 
(Overlay) หมู ๗ ซอย 
๓ ตลอดเส#น 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนน 
กว#าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๓๘๐ เมตร 

- ๖๘๔,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๗๙ โครงการวางทอระบาย
น้ําทิ้งคลองชลประทาน-
คลองทุงน้ําตก 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ราษฎร 

วางทอขนาดØ ๑.๐๐ 
เมตร 

- ๕๐,๐๐๐ - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน 

สวนโยธา 

๘๐ โครงการกอสร#างประตู
กัก เก็บน้ํา 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ทําเกษตร
เพียงพอ 

กอสร#างประตูเปOด-ปOด
น้ํา จํานวน ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๘๑ โครงการซอมแซมฝายน้ํา
ล#นหน#าสวนมะพร#าว 

เพื่อให#ประชาชน
มีน้ําใช#ทําเกษตร
เพียงพอ 

กอสร#างประตูเปOด-ปOด
น้ํา จํานวน ๑ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐  
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๘๒ วางทอระบายน้ําหลังอู
บ#านตาเผียง 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ประชาชน 

วางทอขนาดØ ๑.๐๐ 
เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน
ประชาชน 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๒  การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๓ โครงการดาดคลองปูน
สายต#นโพธิ์ หมู ๗ 

เพื่อให#มีน้ําใช#ทํา
การเกษตร
เพียงพอ 

ดาดคลองปูนยาว ๘๕ 
เมตร 

- - - ๑๔๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร
เพียงพอ 

สวนโยธา 

๘๔ โครงการกอสร#างรางน้ํา
ตัว U พร#อมฝาปOด หมู ๗ 
ซอย ๕ 

เพื่อป2องกันน้ํา
ทวมบ#านเรือน
ประชาชน 

กว#าง ๐.๕๐เมตร 
ยาว ๑๐๐   เมตร 

- - - ๒๕๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือน
ประชาชน 

สวนโยธา 

๘๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
ภายในตําบลลาดบัวขาว 
หมูที่ ๑ – ๗ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางภายใน
ตําบลลาดบัวขาว หมูที่ 
๑ – ๗ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๘๖ โครงการลงหินคลุก
ภายในตําบลลาดบัวขาว 
หมูที่ ๑ – ๗ 

เพื่อให#ประชาชน
มีถนนที่ได#
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ลงหินคลุกภายใน
ตําบลลาดบัวขาว หมูที่ 
๑ – ๗ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๘๗ โครงการติดตั้งกระจก
โค#ง หมู ๑ – ๗ 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให#กับ
ประชาชน 

ติดตั้งกระจกโค#ง หมู ๑ 
– ๗ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

สวนโยธา 

๘๘ โครงการติดตั้งกล#อง
วงจรปOดจุดที่สําคัญ หมู 
๑ – ๗ 

เพื่อให#ทราบ
ข#อมูลขาวสารทัน
เหตุการณ1 

ติดตั้งกล#องวงจรปOดจุด
ที่สําคัญ หมู ๑ – ๗ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ทราบข#อมูล
ขาวสารทันตอ
เหตุการณ1 

สวนโยธา 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน สร#างความเข#มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. อบต.ลาดบัวขาว รวมกับ
สวนราชการตาง ๆ 
จัดทําโครงการ อบต.
สัญจรพบประชาชน 

เพื่อให#ผู#บริหาร
สมาชิกได#ใกล#ชิด
กับประชาชน 

ประชาชน หมูที่ 
๑ – ๗ จํานวน ๕๐๐ 
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ผู#บริหารสมาชิก
ได#ใกล#ชิดกับ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

๒. โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
สตรีและ
ครอบครัว 

สตรีและครอบครัว 
จํานวน  ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

สตรีและ
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๓. โครงการอบรมสภาเด็ก
และเยาวชน ต. ลาดบัว
ขาว 

เพื่อให#เด็กและ
เยาวชนมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู#เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๔. โครงการฝgกอบรมการ
ป2องกันและแก#ไขปNญหา
ยาเสพติด 

เพื่อให#เด็ก 
เยาวชน
ประชาชนมี
ความรู#เรื่อง 
ยาเพสติดเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน ๖๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู#เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๕ โครงการสงเสริมการ
ประชุมประชาคมท#องถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท#องถิ่น 

เพื่อให#ประชาชน
มีความรู# 
ความสามารถใน
การจัดทําแผน 

ประชาชนหมูที่ ๑ – ๗ 
จํานวน ๒๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู#ในการ
จัดทํา
แผนพัฒนาฯ 

สํานักปลัด 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   สร#างความเข#มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการอบรมผู#นํา
ชุมชนเรื่องการคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะ 
และจัดเก็บขยะ 

เพื่อให#ผู#นําชุมชน
มีความรู#เรื่องการ
คัดแยกขยะฯ 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ผู#นําชุมชนมี
ความรู#เรื่องการ
กําจัดขยะ 

สํานักปลัด 

๗ โครงการสงเคราะห1คน
พิการ ผู#สูงอายุ และ
ผู#ปIวยโรคเอดส1 

เพื่อให#คนพิการ 
ผู#สูงอายุ และ
ผู#ปIวยโรคเอดส1มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

คนพิการ ผู#สูงอายุ 
และผู#ปIวยโรคเอดส1
ภายใน ต.ลาดบัวขาว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

คนพิการ ผู#สูงอายุ 
และผู#ปIวยโรค
เอดส1มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๘ โครงการสงเคราะห1เด็ก
ยากจนและด#อยโอกาส 
ให#มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เพื่อให#เด็ก
ยากจนและด#อย
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

เด็กยากจนและด#อย
โอกาสภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

เด็กยากจนและ
ด#อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๙ โครงการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู#พิการ ต.ลาดบัว
ขาว 

เพื่อให#คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

คนพิการภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการสงเสริมคุณภาพ 
ชีวิตผู#สูงอายุ 

เพื่อให#ผู#สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู#สูงอายุภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ผู#สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

๑๑ รวมกัน รพสต. จัด
โครงการทีมหมอเยี่ยม
ผู#ปIวยติดเตียง 

เพื่อให#ผู#ปIวยมี
สุขภาพรางกายดี
ขึ้น 

ผู#ปIวยภายใน 
 ต.ลาดบัวขาว  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ผู#ปIวยมีสุขภาพ
รางกายดีขึ้น 

สํานักปลัด 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                             

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสร#างภูมิคุ#มกัน 
ชีวิตเรียนรู#อยางมีสุข 

เพื่อให#ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนภายในตําบล
ลาดบัวขาว 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๒ โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อให#สงเสริม
ความรัก ความ
สามัคคีให#กับเด็ก 

ปiละ  ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

เด็กมีความรัก
ความสามัคคี
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๓ โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล 

เพื่อสงเสริมให#
เด็ก และเยาวชน
ได#เลนกีฬา 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได#เลนกีฬา 

สวน
การศึกษา 

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ1กีฬาให#กับ
หมูบ#าน หมูที่ ๑ – ๗ 

เพื่อให#หมูบ#านมี
อุปกรณ1กีฬา
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้ออุปกรณ1กีฬา
ให#กับหมูบ#าน หมูที่ ๑ 
– ๗ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

หมูบ#านมีอุกรณ1
กีฬาเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๕ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ#ง 

เพื่อให#ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ#ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๖.  ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร,๖. ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑.๑ แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝgกอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ให#กับประชาชน 
ผู#บริหาร สมาชิก อบต.
และพนักงาน อบต.  

เพื่อให#ผู#บริหาร 
สมาชิก 
ประชาชน และ
พนักงานมี
คุณธรรมเพิ่มขึ้น 

 ปiละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ผู#บริหาร 
สมาชิก 
ประชาชน และ
พนักงานมี
คุณธรรมเพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๒ โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต1 

เพื่อให#ประชาชน
รวมอนุรักษ1
ประเพณีของไทย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนรวม
อนุรักษ1ประเพณี
ของไทย 

สวน
การศึกษา 

๓ โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่อให#ประชาชน
รวมอนุรักษ1
ประเพณีของไทย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนรวม
อนุรักษ1ประเพณี
ของไทย 

สวน
การศึกษา 

๔ โครงการจัดงานประเพณี
แขงเรือ 

เพื่อให#ประชาชน
รวมอนุรักษ1
ประเพณีของไทย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของผู#
รวมโครงการ 

ประชาชนรวม
อนุรักษ1ประเพณี
ของไทย 

สวน
การศึกษา 

๕ โครงการจัดงานวัน
สําคัญตาง  ๆ 

เพื่อให#ประชาชน
ได#ตระหนักถึงวัน
สําคัญของชาติ 

ปiละ ๕ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนได#
ตระหนักถึงวัน
สําคัญของชาติ 

สวน
การศึกษา 

๖ โครงการสืบทอดและ
สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เพื่อให#ประชาชน
รวมอนุรักษ1
ประเพณีของไทย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนรวม
อนุรักษ1ประเพณี
ของไทย 

สวน
การศึกษา 



 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๖.  ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร,๖. ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑.๑ แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                            

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการทําบุญตักบาตร 
ฟNงเทศ ฟNงธรรม 
 

เพื่อให#ผู#บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได#
ใกล#ชิดศาสนา 

 ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ผู#บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได#
ใกล#ชิดศาสนา 

สวน
การศึกษา 

๘ โครงการปกป2องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อสงเสริมให#
ประชาชนมีความ
รักชาติ 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรักชาติ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร,๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการฝgกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน 
อบต. 

เพื่อให#พนักงาน 
อบต.มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น 

พนักงาน อบต. 
ลาดบัวขาว ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร#อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน อบต.
มีความรู#เพิ่มขึ้น 

ผู#บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได#
ใกล#ชิดศาสนา 

สํานักปลัด 

๒ โครงการทัศนาศึกษาดู
งานของผู#บริหาร 
สมาชิกฯ   และพนักงาน 
อบต. 

เพื่อให#ผู#บริหาร
พนักงาน อบต.มี
ศักยภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น 

ปiละ ๑ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร#อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน อบต.
มีความรู#เพิ่มขึ้น 

ผู#บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได#
ใกล#ชิดศาสนา 

สํานักปลัด 

๓ โครงการฝgกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน 
อบต. 

เพื่อให#พนักงาน 
อบต.มีศักยภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น 

พนักงาน อบต. 
ลาดบัวขาว ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร#อยละ ๘๐ ของ
พนักงาน อบต.
มีความรู#เพิ่มขึ้น 

ผู#บริหาร 
สมาชิก และ
พนักงานได#
ใกล#ชิดศาสนา 

สํานักปลัด 

๔ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อให#มีวัสดุ
สํานักงานเพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 เพื่อให#มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร1 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

๖ จัดซื้อวัสดุงานบ#านงาน
ครัว 

เพื่อให#มีวัสดุงาน
บ#านงานครัว
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุงานบ#าน
งานครัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

สํานักปลัด 



 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร,๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน  การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อให#มีวัสดุ
สํานักงาน
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๒ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 เพื่อให#มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๓ จัดซื้อวัสดุงานบ#านงาน
ครัว 

เพื่อให#มีวัสดุงาน
บ#านงานครัว
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุงานบ#านงาน
ครัว 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๔ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อให#มีวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพรเพิ่มขึ้น 

ซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
เพิ่มขึ้น 

มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๓.  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 ๑. ยุทธศาสตร,๓.  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยและพัฒนา
ระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให#ความรู#ใน
การเลือกตั้ง
ให#กับประชาชน 

ปiละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของผู#เข#ารวม
โครงการ 
 

ประชาชนมี
ความรู#ในการ
เลือกตั้ง 

สํานักปลัด 

๒ การจัดการเลือกตั้ง
ผู#บริหารท#องถิ่น และ
สมาชิกท#องถิ่น 

เพื่อให#มีการ
เลือกตั้งสมาชิก 
อบต.ฯ 

ปi ๒๕๖๑ ๗๐๐,๐๐๐ - - - งานการเลือกตั้ง
มีประสิทธิภาพ 

การเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.ฯ
ถูกต#อง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๓.  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 ๑. ยุทธศาสตร,๓.  ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
 ๑.๑ แผนงาน   รักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเสริมสร#างการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 

เพื่อให# อปพร.มี
ความรู# 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ฝgกอบรม อปพร.  
ต.ลาดบัวขาว จํานวน 
๕๐ คน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ 
ของผู#เข#ารวม
โครงการ  

อปพร.มีความรู# 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

๒ โครงการเฝ2าระวังภัยใน 
ชีวิตและทรัพย1สินของ
ประชาชน 

เพื่อจัดเตรียม
ความพร#อมใน
การป2องกันและ
บรรเทาภัย 

การเฝ2าระวังภัยในชีวิต
และทรัพย1สิน ปiละ ๒ 
ครั้ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ อุบัติเหตุลดลง
ร#อยละ ๕๐ 

ความพร#อมใน
การป2องกันและ
บรรเทาภัย 

สํานักปลัด 

๓ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อให#มีวัสดุ
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อปiละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น 

มีวัสดุดับเพลิง
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   การศึกษา                                                                                                                                                                                                                  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
คาใช#จายเปmนคาจ#าง
เหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ใน ศพด. 

เพื่อให#เด็กใน 
ศพด.มีอาหาร
กลางวันเพียงพอ 

สนับสนุนคาใช#จายเปmน
คาจ#างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กใน ศพด. ปiละ
๑๒ ครั้ง 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ เด็กใน ศพด.มี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

เด็กใน ศพด.มี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๒ โครงการสนับสนุน
คาใช#จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับเปmน
คาจัดการเรียนการสอน
ใน ศพด. 

เพื่อให#เด็กใน 
ศพด.มีความรู#
เพิ่มขึ้น 

สนับสนุนคาใช#จายการ
บริหารสถานศึกษา
สําหรับเปmนคาจัดการ
เรียนการสอนใน ศพด 
ปiละ ๑ ครั้ง 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ เด็กใน ศพด.มี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

เด็กใน ศพด.มี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๓ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
สําหรับโรงเรียนวัดลาด
บัวขาว 

เพื่อให#เด็กมี
อาหารเสริม(นม)
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
สําหรับโรงเรียนวัดลาด
บัวขาว ปiละ ๑๒ ครั้ง 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
เพียงพอ 

เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๔ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กเล็ก ศพด. 

เพื่อให#เด็กมี
อาหารเสริม(นม)
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กเล็ก ศพด. 
ปiละ ๑๒ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
เพียงพอ 

เด็กมีอาหาร
เสริม(นม)
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

๕ โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดการ
พัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ใน ศพด. ตามมาตรฐาน
(จัดซื้อวัสดุการศึกษา) 

เพื่อให#เด็กมีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอ 

สนับสนุนและสงเสริม
การจัดการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กใน ศพด. 
ตามมาตรฐาน(จัดซื้อ
วัสดุการศึกษา)๑ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอ 

เด็กมีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซม ศพด.และ
ซอมแซมทรัพย1สินใน
สวนการศึกษา 

เพื่อให# ศพด.มี
สถานที่ที่ได#
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซม 
ศพด.และซอมแซม
ทรัพย1สินในสวน
การศึกษา ปiละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศพด.มีสถานที่ที่
ได#มาตรฐาน 

ศพด.มีสถานที่ที่
ได#มาตรฐาน 

สวน
การศึกษา 

๗ โครงการจ#างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน1 ศพด. 
ต.ลาดบัวขาว 

เพื่อให# ศพด.มี
ภูมิทัศน1สวยงาม 

จ#างเหมาปรับปรุงภูมิ
ทัศน1 ศพด. ต.ลาดบัว
ขาว ปiละ ๑ ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศพด.มีภูมิทัศน1
สวยงาม 

ศพด.มีภูมิทัศน1
สวยงาม 

สวน
การศึกษา 

๘ โครงการสงเสริม
ประสบการณ1เรียนรู#ของ
เด็กใน ศพด. 

เพื่อให#เด็กมี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

สงเสริมประสบการณ1
เรียนรู#ของเด็กใน ศพด.
ปiละ ๑ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๙ โครงการสงเสริมการ
เรียนรู#ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมพร#อมสูประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให#เด็กมี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

สงเสริมการเรียนรู#
ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมพร#อมสู
ประชาคมอาเซียน 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

๑๐ โครงการสงเสริมการ
เรียนรู#คายวิทยาศาสตร1
ของเด็ก 

เพื่อให#เด็กมี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

สงเสริมการเรียนรู#คาย
วิทยาศาสตร1ของเด็ก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

สวน
การศึกษา 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒.  ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. โครงการจัดซื้อน้ํายาพน
ยุง ทรายอะเบท และ
วัสดุอื่น  

เพื่อป2องกันการ
เกิดงโรค
ไข#เลือดออก 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ไมเกิดโรค
ไข#เลือดออกกับ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร,๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                           

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อให#มีวัสดุ
สํานักงาน
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

มีวัสดุสํานักงาน
เพียงพอ 

กองชาง 

๒ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 เพื่อให#มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร1
เพียงพอ 

กองชาง 

๓ จัดซื้อวัสดุไฟฟ2าและวิทยุ เพื่อให#มีวัสดุงาน
บ#านงานครัว
เพียงพอ 

ซื้อวัสดุงานบ#านงาน
ครัว 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

มีวัสดุงานบ#าน
งานครัวเพียงพอ 

กองชาง 

๔ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อให#มีวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพรเพิ่มขึ้น 

ซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
เพิ่มขึ้น 

มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๕ จัดซื้อวัสดุกอสร#าง เพื่อให#มีวัสดุ
กอสร#างเพิ่มขึ้น 

ซื้อวัสดุกอสร#าง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีวัสดุกอสร#าง
เพิ่มขึ้น 

มีวัสดุกอสร#าง
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๖.  ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑. ยุทธศาสตร,๖. ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถิ่น 
 ๑.๑ แผนงาน   สังคมสงเคราะห1                                                                                                                                                                                                                                                                   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริม
กิจกรรมผู#สูงอายุในวัน
สงกรานต1 

เพื่อให#ผู#สูงอายุ
รวมทํากิจกรรม
ในวันสงกรานต1 

ผู#สูงอายุภายใน 
ต.ลาดบัวขาว จํานวน 
๒๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

ผู#สูงอายุรวมทํา
กิจกรรมในวัน
สงกรานต1 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒.  ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒. ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   สังคมสงเคราะห1                                                                                                                                                                                                                                         

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู#สูงอายุ 

เพื่อให#ผู#สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู#สูงอายุภายใน 
ต.ลาดบัวขาว จํานวน 
๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ผู#สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒.  ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒. ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   การเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการ
เรียนรู#เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให#กลุม
เกษตรมีความรู#
เพิ่มขึ้น 

กลุมเกษตรมีความรู#
เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๐๐ 
คน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

เกษตรกรมี
ความรู#เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร ยาฆาหญ#า
ฯลฯ 

เพื่อให#ศรัตรูพืช
ลดลง 

จัดซื้อยาฆาหญ#า ปiละ 
๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

มียาฆาหญ#า
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒.  ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒. ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
งบประมาณหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อให#ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ปiละ ๑ ครั้ง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

๒ โครงการสมทบ
สวัสดิการชุมชน 
ต.ลาดบัวขาว 

เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๔. พัฒนาความอุดมสมบูรณ1และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#เปmนเมืองนาอยู 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๕. ด#านการบริหารจัดการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
 ๑. ยุทธศาสตร,๕. ด#านการบริหารจัดการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
 ๑.๑ แผนงาน   สร#างความเข#มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                      

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกต#นไม#ริม
ถนน 

เพื่อให#เกิดความ
รมรื่นและรักษา
สิ่งแวดล#อม 

ปลูกต#นไม#ริมถนน
ภายใน ต.ลาดบัวขาว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวมโครงการ 

พื้นที่ ต.ลาด
บัวขาว เกิด
ความรมรื่น
และรักษา
สิ่งแวดล#อม 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   แบบ ผ. ๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับ  อุดหนุนองค,กรปกครองส-วนท�องถิ่น ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค,กรประชาชน   
องค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการ 

 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒. ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียน
วัดลาดบัวขาว 

เพื่อให#เด็กมีอาหาร
กลางวันเพียงพอ 

ปiละ ๒ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กมีอาหาร
กลางวัน
เพียงพอร#อยละ 
๑๐๐ 

เด็กมีอาหาร
กลางวัน
เพียงพอ 

สวน
การศึกษา 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๒. ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. ยุทธศาสตร,๒. ด#านสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
 ๑.๑ แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุน อสม. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 

เพื่อให# อสม. มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

ปiละ ๑ ครั้ง ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ อสม.มีศักยภาพ
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น  

อสม.มีศักยภาพ
ในการทํางาน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร,๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอําเภอบ#าน
โปIงในการจัดงาน 
“กาชาดราชบุรี” ปi 
๒๕๖๑ 

เพื่อให#งานกาชาด
เปmนไปด#วยความ
เรียบร#อย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

งานกาชาด
เปmนไปด#วย
ความเรียบร#อย 

สํานักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่๓. พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข#มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑. ยุทธศาสตร,๔.  ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 ๑.๑ แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ 
ได#รับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนศูนย1ข#อมูล
ขาวสารการจัดซื้อ
จัดจ#างของ อบต.
ระดับอําเภอบ#าน
โปIง   

เพื่อให#การปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ#างเปmนไป
ด#วยความเรียบร#อย 

ปiละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

การปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ#าง
เปmนไปด#วย
ความเรียบร#อย 

สํานักปลัด 

 



แบบ ผ.๐๓ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค,การบริหารส-วนจังหวัด 

องค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว  อําเภอบ�านโป7ง  จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่  ๒.การส-งเสริมการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยวและเพิ่มมูลค-าผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             
     ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, เป:าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ-านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว-า
จะได�รับ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางริมคลอง
ชลประทาน หมูที่ ๑ 
– ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน 

กอสร#างถนนลาดยาง
ถนนริมคลอง
ชลประทาน กว#าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๕,๕๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได#
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๒ โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ2าสาธารณะเสา
สูง หมู ๒ หมู ๗ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ยามวิกาล 

ติดตั้งเสาไฟฟ2าสาธารณะ
เสาสูง 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได#
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๓ โครงการกอสร#าง
ศาลาเอนกประสงค1
บึงลาดใหญ หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

กอสร#างศาลา
เอนกประสงค1 จํานวน ๑ 
หลัง 

๒,๕๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ทํากิจกรรม 

กองชาง 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่  ๒.การส-งเสริมการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยวและเพิ่มมูลค-าผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             
     ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, เป:าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ-านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว-าจะ
ได�รับ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนผิว
จราจรแบบพาราส
เลอรี่ชิล หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางแบบพาราส
เลอรี่ชิล กว#าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๕ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน1บึงลาดน#อย
และบึงลาดใหญ 
หมู ๒ 

เพื่อให#ประชาชนมี
สถานที่ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

ปรับปรุงภูมิทัศน1บึงลาด
น#อยและบึงลาดใหญ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๖ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยางสาย 

ฮวงจุ#ย- บ#านนาง
แซโม#ย หมวกเมือง  

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน 

กอสร#างถนนลาดยาง
สายฮวงจุ#ย – บ#านนาง
แซโม#ย หมวกเมือง กว#าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร#อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#
ถนน 

ประชาชนมีถนน
ที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

           

 



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่  ๒.การส-งเสริมการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยวและเพิ่มมูลค-าผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             
     ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, เป:าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ-านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว-าจะ
ได�รับ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการกอสร#าง
ถนนหินคลุกบดอัด 
หมู ๓ สายบ#านนาง
แนบ – คลองทิ้งน้ํา
ห#วยหอย 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน 

กอสร#างถนนหินคลุก 
กว#าง ๘.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๗๐๐ เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได#
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๘ โครงการขุดลอก
คลองบ#านทุงทอง  
หมู ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมี
น้ําใช#ในการเกษตร 

ขุดลอกคลองบ#านทุง
ทองหมู ๓ 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ 
ผู#ใช#น้ํา 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร 

กองชาง 

๙ โครงการซอมแซม
ดาดคอนกรีตคลอง
สงน้ํา หมู ๓ 

เพื่อให#ประชาชนมี
น้ําใช#ในการเกษตร
เพียงพอ 

ซอมแซมดาดคอนกรีต
คลองสงน้ํา 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#น้ํา 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ทําการเกษตร 

กองชาง 

๑๐ โครงการซอมแซม
ถนนบริเวณริมตลิ่ง 
หมู ๕ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ซอมแซมถนนบริเวณ
ริมตลิ่ง หมู ๕ 

๑,๙๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได#
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

           



ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่  ๒.การส-งเสริมการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยวและเพิ่มมูลค-าผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             
     ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, เป:าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ-านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว-าจะ
ได�รับ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการกอสร#างถนน
คอนกรีตซอยบ#านทา
ศาลเจ#า หมู ๖ 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน 

กอสร#างถนนหินคลุก 
กว#าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๖๐๙  เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐.
- 

- - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมี
ถนนที่ได#
มาตรฐาน 

กองชาง 

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน1 หมู ๖ บ#านทา
ศาลเจ#า 

เพื่อให#ประชาชนมี
สถานที่ในการทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน1 
 หมู ๖ 

๑,๙๐๐,๐๐๐.
- 

- - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ 
ผู#ใช#บริการ 

ประชาชนมี
พื้นที่ทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสร#าง
ถนนลาดยาง หมู 
๓,๖,๗ ทุงน้ําตก – เขต
เบิกไพร 

เพื่อให#ประชาชนมี
ถนนที่ได#มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

กอสร#างถนนลาดยาง 
กว#าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 

๕,๐๐๐,๐๐๐.
- 

- - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมีน้ํา
ใช#ในการเกษตร 

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสร#างศาลา
เอนกประสงค1ริมคลอง
ชลประทาน หมู ๗ 

เพื่อให#ประชาชนมี
สถานที่ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

กอสร#างศาลา
เอนกประสงค1 จํานวน 
๑ แหง 

๒,๐๐๐,๐๐๐.
- 

- - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ 
ผู#ใช#บริการ 

ประชาชนมี
พื้นที่ทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

๑๕ โครงการวางทอระบาย
น้ําข#างวัดรางวาลย1 
หมู ๗ 

เพื่อป2องกันน้ําทวม
บ#านเรือนราษฎร 

วางทอระบายน้ําข#าง
วัดรางวาลย1 หมู ๗ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.
- 

- - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ 
ผู#ใช#บริการ 

น้ําไมทวม
บ#านเรือนของ
ประชาชน 

กองชาง 



          แบบ ผ.๐๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว 

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่  ๒.การส-งเสริมการพัฒนาแหล-งท-องเที่ยวและเพิ่มมูลค-าผลผลิต 
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                             
     ๑. ยุทธศาสตร,๑. ด#านพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                              
         ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค, เป:าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ-านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว-าจะ
ได�รับ 

หน-วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการติดตั้งไฟฟ2า
สาธารณะบนถนนคัน
คลองชลประทาน หมูที่ 
๔ – ๗ ต.ลาดบัวขาว 

เพื่อให#ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางยามวิกาล 

ติดตั้งไฟฟ2าสาธารณะ 
จํานวน  ๒๐ จุด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ความพึงพอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชนผู#ใช#ถนน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทางยาม
วิกาล 

กองชาง 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ1 

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร1
จํานวน ๑ ชุด 

๔๐,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

๒ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีโตqะทํางานพร#อม
กระจก และเก#าอี้ล#อเลื่อน
มีที่เท#าแขนเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะทํางาน
พร#อมกระจก และ
เก#าอี้ล#อเลื่อนมีที่เท#า
แขน จํานวน ๒ ชุด 

๑๔,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

๓ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใสเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใส 
จํานวน ๒  หลัง 

๘,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- - สํานักปลัด 

๔ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีเครื่องปริ้นเตอร1
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อปริ้นเตอร1 
จํานวน ๑ ชุด 

๕๐,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

๕ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีคอมพิวเตอร1แบบ
พกพา (Note book)
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร1
แบบพกพา (Note 
book) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๓๐,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

 

 

 



 
บัญชีครุภัณฑ1 

แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1การเกษตร เพื่อให#มีอุปกรณ1ในการ
กําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องฉีดยาฆา
หญ#า จํานวน ๓ 
เครื่อง 

๔๐,๐๐๐.- - - - สํานักปลัด 

๗ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีเก#าอี้สําหรับผู#มา
ติดตอราชการเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้สําหรับผู#
มาติดตอราชการ 
จํานวน ๑ ชุด 

- ๕,๐๐๐.- - - สํานักปลัด 

๘ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1อื่น ๆ เพื่อให#มีโตqะวาง
คอมพิวเตอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะวาง
คอมพิวเตอร1 จํานวน
๒ตัว 

- ๑๐,๐๐๐.- - - สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร1
จํานวน ๒ ชุด 

๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๐ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีโตqะทํางานพร#อม
กระจก และเก#าอี้ล#อเลื่อน
มีที่เท#าแขนเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะทํางาน
พร#อมกระจก และ
เก#าอี้ล#อเลื่อนมีที่เท#า
แขน จํานวน ๑ ชุด 

๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๑ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใสเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใส 
จํานวน ๒  หลัง 

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๒ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีเก#าอี้ผู#มาติดตอ
ราชการเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้ผู#มาติดตอ
ราชการ แบบ ๓ ที่นั่ง 
จํานวน ๑ ชุด 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๓ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีเก#าอี้ล#อเลื่อนแบบ
มีพนักพิงและที่วางแขน  

จัดซื้อเก#าอี้ล#อเลื่อน
แบบมีพนักพิงและที่
วางแขน จํานวน ๓ 
ตัว  

๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- ๔,๕๐๐.- กองคลัง 

๑๔ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1อื่น ๆ  เพื่อให#มีโตqะวาง
คอมพิวเตอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะวาง
คอมพิวเตอร1 จํานวน 
๒  ชุด 

๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- กองคลัง 

 



 
 

บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีคอมพิวเตอร1แบบ
พกพา (Note book)
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร1
แบบพกพา (Note 
book) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๖ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีเครื่องปริ้นเตอร1
เลเซอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อปริ้นเตอร1
เลเซอร1จํานวน ๒ 
เครื่อง 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- กองคลัง 

๑๗ บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1สํานักงาน เพื่อให#มีตู#เหล็กแบบ ๒ 
บาน 

จัดซื้อตู#เหล็กแบบ ๒ 
บาน จํานวน ๒ หลัง 

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- กองคลัง 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1อื่น ๆ  เพื่อให#มีโตqะวาง
คอมพิวเตอร1แบบโตqะ
ทํางานหน#าจอฝNงเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะวาง
คอมพิวเตอร1แบบโตqะ
ทํางานหน#าจอฝNง 
จํานวน ๑  ตัว 

๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- ๗,๐๐๐.- กองชาง 

๑๙ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีโตqะทํางานพร#อม
กระจก  

จัดซื้อโตqะทํางาน
พร#อมกระจก  
จํานวน ๑ ชุด 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- กองชาง 

๒๐ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใสเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อตู#เอกสารเหล็ก
บานเลื่อนกระจกใส 
จํานวน ๒  หลัง 

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- กองชาง 

๒๑ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีเก#าอี้ล#อเลื่อนมี
พนักพิงและที่วางแขน
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้ล#อเลื่อนมี
พนักพิงและที่วาง
แขน จํานวน ๓ ตัว 

๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- กองชาง 

๒๒ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีเก#าอี้แบบมีพนัก
พิงชุบโครเมียมเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้แบบมี
พนักพิงชุบโครเมียม
เพิ่มขึ้นจํานวน ๑๐ 
ตัว 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- กองชาง 

๒๓ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1กอสร#าง  เพื่อให#มีเครื่องตัดไฟเบอร1 
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องตัดไฟ
เบอร1 ๑๔ นิ้ว 
๒,๐๐๐ วัตต1 จํานวน 
๑ ตัว 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- กองชาง 



บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1อื่น ๆ เพื่อให#มีโตqะวาง
คอมพิวเตอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะวาง
คอมพิวเตอร1 จํานวน 
๑  ตัว 

๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- ๓,๕๐๐.- กองชาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีโตqะ
เอนกประสงค1ขนาดใหญ
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะ
เอนกประสงค1ขนาด
ใหญ จํานวน ๕  ตัว 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๒๖ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีโตqะ
เอนกประสงค1ขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะ
เอนกประสงค1ขนาด
เล็ก จํานวน ๔  ตัว 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๒๗ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีเก#าอี้แบบมีพนัก
พิงชุบโครเมียมเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้แบบมีพนัก
พิงชุบโครเมียมเพิ่มขึ้น
จํานวน ๓๐ ตัว 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๒๘ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีเก#าอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิงเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง 
จํานวน ๑๐๐ ตัว 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๒๙ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
การศึกษา 

เพื่อให#มีเครื่องเลนสนาม
สําหรับเด็กเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
กําหรับเด็ก  

๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๐ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีเก#าอี้ล#อเลื่อนมี
พนักพิงและที่วางแขน
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเก#าอี้ล#อเลื่อนมี
พนักพิงและที่วางแขน 
จํานวน ๒ ตัว 

๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

 

 



บัญชีครุภัณฑ1 
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท วัตถุประสงค1 เป2าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ1) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
สํานักงาน 

เพื่อให#มีโตqะปูนตั้งนอก
อาคารเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อโตqะปูนตั้งนอก
อาคาร จํานวน ๔  ตัว 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๒ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีคอมพิวเตอร1
แบบพกพา (Note 
book)เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร1
แบบพกพา (Note 
book) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๓ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
คอมพิวเตอร1 

เพื่อให#มีเครื่องปริ้นเตอร1
เลเซอร1เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อปริ้นเตอร1
เลเซอร1จํานวน๑เครื่อง 

๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๔ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1กอสร#าง เพื่อให#มีรถเข็นขยะ
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อรถเข็นขยะ 
จํานวน ๑ คัน 

๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๕ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
การเกษตร 

เพื่อให#มีรถตัดหญ#าสนาม
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อรถตัดหญ#าสนาม 
จํานวน ๑ คัน  

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

๓๖ การศึกษา คาครุภัณฑ1 ครุภัณฑ1
การเกษตร 

เพื่อให#มีเครื่องพนยา
สะพายหลังเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องพนยา
สะพายหลัง จํานวน ๑ 
ตัว 

๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- สวนการศึกษา 

 

 

 

 



แบบ ผ.๐๗ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว 

ยุทธศาสตร1 
 

ปi ๒๕๖๑ ปi ๒๕๖๒ ปi ๒๕๖๓ ปi ๒๕๖๔ รวม ๔ ปi 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.ยุทธศาสตร,  ด�านพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
   ๑. แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
๓๓ 

 
 
 
๘,๒๐๗,๐๐๐ 

 
 
 
๒๕ 

 
 
 
๘,๐๐๒,๐๐๐ 

 
 
 
๒๔ 

 
 
 
๔,๕๘๕,๐๐๐ 

 
 
 
๑๘ 

 
 
 
๖,๒๖๑,๐๐๐ 

 
 
 
๑๐๐ 

 
 
 
๒๗,๐๕๕,๐๐๐ 

รวม           
๒. ยุทธศาสตร, ด�านส-งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๑. แผนงาน  การศึกษา 
๒. แผนงาน  สาธารณสุข 
   ๓. แผนงาน  สร#างความเข#มแข็งของ 
                   ชุมชน  
   ๔. แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม 
และนันทการการ 
   ๕. แผนงาน สังคมสงเคราะห1 
   ๖. แผนงาน  การเกษตร 
   ๗. แผนงาน  งบกลาง 

 
๑๐ 
๑ 

๑๑ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
๑,๑๑๕,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๕๗๐,๐๐๐.- 
๓๒๕,๐๐๐.- 

 
๖๐,๐๐๐.- 
๘๐,๐๐๐.- 

๓๕๐,๐๐๐.- 

 
๑๐ 
๑ 

๑๑ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
๑,๑๑๕,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๕๗๐,๐๐๐.- 
๓๒๕,๐๐๐.- 

 
๖๐,๐๐๐.- 
๘๐,๐๐๐.- 

๓๕๐,๐๐๐.- 

 
๑๐ 
๑ 

๑๑ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
๑,๑๑๕,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๕๗๐,๐๐๐.- 
๓๒๕,๐๐๐.- 

 
๖๐,๐๐๐.- 
๘๐,๐๐๐.- 

๓๕๐,๐๐๐.- 

 
๑๐ 
๑ 

๑๑ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
๑,๑๑๕,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๕๗๐,๐๐๐.- 
๓๒๕,๐๐๐.- 

 
๖๐,๐๐๐.- 
๘๐,๐๐๐.- 

๓๕๐,๐๐๐.- 

 
๔๐ 
๔ 

๔๔ 
๒๐ 

 
๔ 
๘ 
๘ 

 
๔,๔๖๐,๐๐๐.- 

๔๐๐,๐๐๐.- 
๒,๒๘๐,๐๐๐.- 
๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

 
๒๔๐,๐๐๐.- 
๓๒๐,๐๐๐.- 

๑,๔๐๐,๐๐๐.- 

                     รวม ๓๒ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- ๓๒ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- ๓๒ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- ๓๒ ๒,๖๐๐,๐๐๐.-    ๑๒๘ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.- 
๓. ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร�อย 
๑. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    ๒. แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

 
 

๒ 
๓ 

 
 

๗๓๐,๐๐๐.- 
๑๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
๓ 

 
 

๓๐,๐๐๐.- 
๑๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
๓ 

 
 

๓๐,๐๐๐.- 
๑๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
๓ 

 
 

๓๐,๐๐๐.- 
๑๔๐,๐๐๐.- 

 
 

๕ 
๑๒ 

 
 

๘๒๐,๐๐๐.- 
๕๖๐,๐๐๐.- 

                    รวม ๕ ๘๗๐,๐๐๐.- ๔ ๑๗๐,๐๐๐.- ๔ ๑๗๐,๐๐๐.- ๔ ๑๗๐,๐๐๐.- ๑๗ ๑,๓๘๐,๐๐๐.- 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป! (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว 
ยุทธศาสตร1 

 
ปi ๒๕๖๑ ปi ๒๕๖๒ ปi ๒๕๖๓ ปi ๒๕๖๔ รวม ๔ ปi 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔ .ยุทธศาสตร,  ด�านการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว 
   ๑. แผนงาน  บริหารทั่วไป 
๒. แผนงาน   การศึกษา 
   ๓. แผนงาน  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

๗ 
๔ 
๕ 

 
 
 

๘๕๐,๐๐๐.- 
๙๕๐,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๗ 
๔ 
๕ 

 
 
 

๘๕๐,๐๐๐.- 
๙๕๐,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๗ 
๔ 
๕ 

 
 
 

๘๕๐,๐๐๐.- 
๙๕๐,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๗ 
๔ 
๕ 

 
 
 

๘๕๐,๐๐๐.- 
๙๕๐,๐๐๐.- 
๔๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๒๘ 
๑๖ 
๒๐ 

 
 
 
๓,๘๐๐,๐๐๐.- 
๓,๘๐๐,๐๐๐.- 
๑,๗๒๐,๐๐๐.- 

รวม    ๑๖ ๒,๒๓๐,๐๐๐.-    ๑๖ ๒,๒๓๐,๐๐๐.-    ๑๖ ๒,๒๓๐,๐๐๐.-    ๑๖ ๒,๒๓๐,๐๐๐.- ๖๔ ๙,๓๒๐,๐๐๐.- 
๕. ยุทธศาสตร, ด�านการบริหารจัดการ
อนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล�อม 
  ๑. แผนงาน สร#างความเข#มแข#งของชุมชน 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๔ 

 
 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
                     รวม ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๑ ๓๐,๐๐๐.- ๔ ๑๒๐,๐๐๐.- 
๖. ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปEญญาท�องถิ่น 
๑. แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
    ๒. แผนงาน  สังคมสงเคราะห1 

 
 

๘ 
 

๒ 

 
 

๖๙๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๘ 
 

๒ 

 
 

๖๙๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๘ 
 

๒ 

 
 

๖๙๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๘ 
 

๒ 

 
 

๖๙๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๓๒ 
 

๘ 

 
 

๕,๖๔๐,๐๐๐.- 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
                    รวม ๑๐ ๗๒๐,๐๐๐.- ๑๐ ๗๒๐,๐๐๐.- ๑๐ ๗๒๐,๐๐๐.- ๑๐ ๗๒๐,๐๐๐.- ๔๐  
 

 

 



ส-วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

�������������� 

 
๑.ด�านกายภาพ 
๑.๑ท่ีตั้งของหมูบ#านหรือตําบล 

 องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวเปmนองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินต้ังอยูหมูท่ี ๔ ตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ#านโปIง  จังหวัดราชบุรี  อยูหางจากอําเภอบ#านโปIงประมาณ  ๗  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีรวม  ๑๓.๖๒  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ  ๘,๕๑๔  ไร 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#รับการยกฐานะเปmนหนวยงานการบริหารราชการสวน
ท#องถ่ิน เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ1 ๒๕๔๐ ปNจจุบัน นายเฉลียว  เก็งวิเชียรไชยดํารงตําแหนงเปmนนายกองค1การ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนและมีสมาชิกสภาองค1การบริหารสวนตําบล ๑๔ คน 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต#  ติดตอกับ ตําบลเบิกไพร  อําเภอบ#านโปIง    
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเบิกไพร  อําเภอบ#านโปIง     
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลทาเสา จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยท่ัวไป  เปmนท่ีราบ  และท่ีราบลุม  มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ  คือ  แมน้ําแมกลอง 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศของตําบลลาดบัวขาว อําเภอบ#านโปIง จังหวัดราชบุรี  สภาพอากาศโดยท่ัวไปข้ึนอยูกับ
อิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุกโดยจะเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูร#อนอากาศ
คอนข#างร#อนโดยฤดูร#อนเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ1 อากาศจะร#อนและแห#ง  สวนฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดโดยจะ
เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปmนดินรวน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแกการทําการเกษตรและเพาะปลูก
ข#าว  
 ๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ได#แก แมน้ําแมกลอง พ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลลาดบัวขาว อยูในเขต
ชลประทาน 
 ๑.๖  ลักษณะของไม#และปIาไม# 
  ในพ้ืนท่ีตําบลลาดบัวขาว ไมอยูในเขตปIาไม# 
 
 



๒.  ด�านการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
  ตําบลลาดบัวขาว แบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปmน  ๗  หมูบ#าน ซ่ึงอยูในเขตองค1การบริหารสวน
ตําบลลาดบัวขาว ท้ังหมด ได#แก 
  หมูท่ี  ๑  ชื่อบ#านทาต#นจันทน1  จํานวน  ๓๔๖  ครัวเรือน  
  หมูท่ี  ๒  ชื่อบ#านขอบลาด   จํานวน  ๓๘๖  ครัวเรือน 
  หมูท่ี  ๓  ชื่อบ#านทุงทอง   จํานวน  ๓๖๔  ครัวเรือน  
  หมูท่ี  ๔  ชื่อบ#านลาดบัวขาว  จํานวน  ๔๑๒  ครัวเรือน 
  หมูท่ี  ๕  ชื่อบ#านหลังโรงหีบ  จํานวน  ๑๒๑  ครัวเรือน 
  หมูท่ี  ๖  ชื่อบ#านทาศาลเจ#า  จํานวน  ๒๑๐  ครัวเรือน 
  หมูท่ี  ๗  ชื่อบ#านรางวาลย1   จํานวน  ๒๐๕  ครัวเรือน 

 ๒.๒  การเลือกต้ัง 
  การเลือกต้ังผู#บริหารและสมาชิกสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค1การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติมถึงปNจจุบัน องค1การบริหารสวนตําบล
ลาดบัวขาว มีจํานวน ๗ หมูบ#าน ประกอบด#วยสมาชิกฯ หมูบ#านละ ๒ คน รวมเปmน ๑๔ คน ได#แก 
  สมาชิกสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  จํานวน  ๑๓  คน 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน-ง หมายเหตุ 

๑ นางสมบูรณ1 ประทักษ1กุลวงศา สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบลม.๑  

๒ นายปราโมช วีระกุล สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๒  

๓ นางบรรจง บุตรทะยัก สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๒  

๔ นายสมบุญ รุงสวาง สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๓  

๕ นายธนู ประกอบแก#ว สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๓  

๖ นายฉัตรมงคล    ประเสริฐ สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๔  

๗ นายฤทธิรงค1 แย#มลา สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๔  

๘ นายวิรัตน1 พุมสุวรรณ สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๕  

๙ นางสุพินยา ทองแจม สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๕  

๑๐ นายสมบัติ ศิลาขจร สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๖  



๑๑ นายชัยสิทธิ์ คล#ายแดง สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๖  

๑๒ นายวันชัย สีระสังวร สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๗  

๑๓ นายสุนทร เพ็ญจันทร1 สมาชิกองค1การบริหารสวนตําบล ม.๗  

  

 หน-วยเลือกตั้งในพ้ืนท่ีองค,การบริหารส-วนตําบลลาดบัวขาว ประกอบด�วย ๗ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
 เขตเลือกต้ังท่ี ๑ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๑ เต็นท1หน#าท่ีทําการผู#ใหญบ#าน หมู ๑ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๒ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๒ ศาลาเอนกประสงค1 (ลานกีฬา หมู ๒) หมูท่ี ๒ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๓ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๓ ศาลาเอนกประสงค1ประจาํหมูบ#าน หมูท่ี ๓ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๔ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๔ ศาลาวัดลาดบัวขาว  หมูที  ๔ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๕ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๕ ท่ีทําการสหกรณ1ออมทรัพย1หมูที ๕ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๖ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๖ ศาลาเอนกประสงค1บ#านทาศาลเจ#า หมูท่ี  ๖ 
 เขตเลือกต้ังท่ี ๗ หนวยเลือกต้ังท่ี ๑ ม.๗ ศาลาวัดรางวาลย1 หมูท่ี  ๗ 

๓.  ประชากร 

  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว มีประชากรรวมท้ังสิ้น  ๖,๗๐๖  คน  แยกเปmนชาย  
๓,๑๐๑ คน หญิง ๓,๖๐๕ คน  ความหนาแนนเฉลี่ย  ๔๘๗  คน/ตารางกิโลเมตร (ข#อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙) 

หมูท่ี 
 

หมูบ#าน จํานวน 
ครัวเรือน 

ประชากร รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ ทาต#นจันทน1 ๓๔๖ ๕๐๔ ๕๙๕ ๑,๐๙๙ 
๒ ขอบลาด ๓๘๖ ๕๗๖ ๕๖๕ ๑,๑๔๑ 
๓ ทุงทอง ๓๖๔ ๕๙๘ ๙๕๒ ๑,๕๕๐ 
๔ ลาดบัวขาว ๔๑๒ ๖๕๓ ๖๗๘ ๑,๓๓๑ 
๕ หลังโรงหีบ ๑๒๑ ๑๖๐ ๑๘๓ ๓๔๓ 
๖ ทาศาลเจ#า ๒๑๐ ๓๕๒ ๓๖๙ ๗๒๑ 
๗ รางวาลย1 ๒๐๕ ๒๕๘ ๒๖๓ ๕๒๑ 

      รวม ๒,๐๔๔ ๓,๑๐๑ ๓,๖๐๕ ๖,๗๐๖ 
 

๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 

มีสถานศึกษา   จํานวน ๔ แหง 
  ๑.  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน ๑ แหง 
  ๒.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  ๑ แหง 



  ๓.  โรงเรียนอาชีวศึกษา  จํานวน ๑ แหง 
  ๔.  วิทยาลัยพยาบาล  จํานวน ๑ แหง 

 ๔.๒  สาธารณสุข 
  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดบัวขาว จํานวน ๑ แหง 
 ๔.๓  สถาบันและองค1กรทางศาสนา 
  วัด  ๒ แหงได#แก 
  ๑.วัดลาดบัวขาว  ต้ังอยูหมูท่ี ๔ ต.ลาดบัวขาว 
  ๒. วัดรางวาลย1   ต้ังอยูหมูท่ี ๗ ต.ลาดบัวขาว 
๔.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
  ป2อมตํารวจ  จํานวน ๑  แหง 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว มีถนนสายหลัก ท่ีเชื่อมตอระหวางเทศบาลตําบลเบิกไพร 
และเทศบาลตําบลทาเสา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี จํานวน ๒ เส#นทาง ได#แก 
  ๑. ถนนเรียบริมแมน้ําแมกลอง หมูท่ี ๑ – ๗ 
  ๒. ถนนเรียบริมคลองชลประทาน หมูท่ี ๑ – ๗ 

 ๕.๒ การไฟฟ2า 
  มีระบบไฟฟ2าครบทุกหมูบ#าน  จํานวน  ๒,๐๔๔ ครัวเรือน 
 ๕.๓ การประปา 
  มีระบบประปาบาดาลหมูบ#าน  จํานวน ๗  หมูบ#าน 
          ๕.๔การโทรคมนาคม 
  มีตู#โทรศัพท1สาธารณะ  จํานวน  ๕๐  แหง 

 ๕.๕ ไปรษณีย1หรือการสื่อสารหรือการขนสง  
  ท่ีทําการไปรษณีย1ท่ีใกล# ได#แก ไปรษณีย1อําเภอบ#านโปIง ต้ังอยูท่ี อําเภอบ#านโปIง หางจากองค1การ
บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ประมาณ ๗ กิโลเมตร และไปรษณีย1บ#านลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
หางจากองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ประมาณ ๗  กิโลเมตร  

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
  ประชากรสวนใหญประมาณร#อยละ ๕๐ ประกอบอาชีพรับจ#าง รองลงมาคือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได#แกการทํานา  ทําไรอ#อย ไรข#าวโพด และปลูกผัก ท่ีเหลือประกอบอาชีพค#าขาย 

 



 ๖.๒  การประมง 
  ประชากรตําบลลาดบัวขาว  ไมมีการทําการประมง 
 ๖.๓ การปศุสัตว1 
  ตําบลลาดบัวขาว มีการปศุสัตว1 คือการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค 
 ๖.๔ การบริการ 
  ๑. หนวยธรุกิจในเขตองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ได#แก 
  -ปNvมน้ํามัน  จํานวน  ๑ แหง 
  -ถังบนดิน (แบบหลอด) จํานวน  ๑๔ แหง 
  -กqาซหุงต#ม  จํานวน   ๒  แหง 
  -โรงส ี   จํานวน   ๒  แหง 
  ๒.  มีร#านบริการทําผม เสริมสวย พ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ – ๗  
 ๖.๕ การทองเท่ียว 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ไมมีแหลงทองเท่ียว 
 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  ตําบลลาดบัวขาว ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 ๖.๗ การพาณิชย1และกลุมอาชีพ(กลุม OTOP) 
  - กลุมแมบ#านเกษตรกรตําบลลาดบัวขาว ต้ังอยู หมูท่ี ๑ ต.ลาดบัวขาว 
  - กลุมอารักษ1 ผลิตดอกไม#จันท1  ต้ังอยูหมูท่ี ๓ ต.ลาดบัวขาว 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท#องถ่ิน (ด#านเกษตรและแหลงน้ํา) 
 ๗.๑ ข#อมูลพ้ืนฐานของหมูบ#าน 
  มีจํานวน ๗ หมูบ#าน และมีข#อมูลพ้ืนฐานแตละหมูบ#านดังนี้ 

หมูท่ี 
 

หมูบ#าน จํานวน 
ครัวเรือน 

ประชากร พ้ืนท่ีทําการเกษตร 
(ไร) ชาย (คน) หญิง (คน) 

๑ ทาต#นจันทน1 ๓๔๖ ๕๐๔ ๕๙๕ ๕๐ 
๒ ขอบลาด ๓๘๖ ๕๗๖ ๕๖๕ ๓๐๐ 
๓ ทุงทอง ๓๖๔ ๕๙๘ ๙๕๒ ๘๙๘ 
๔ ลาดบัวขาว ๔๑๒ ๖๕๓ ๖๗๘ ๘๐ 
๕ หลังโรงหีบ ๑๒๑ ๑๖๐ ๑๘๓ ๑๐๕ 
๖ ทาศาลเจ#า ๒๑๐ ๓๕๒ ๓๖๙ ๑,๒๕๐ 
๗ รางวาลย1 ๒๐๕ ๒๕๘ ๒๖๓ ๘๒๓ 

      รวม ๒,๐๔๔ ๓,๑๐๑ ๓,๖๐๕ ๓,๕๐๖ 
 
 

 



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีข#อมูลทางศาสนา ดังนี้ 
  ๑.วัดจํานวน ๒ แหง ได#แก  ๑. วัดลาดบัวขาว  ๒. วัดรางวาลย1 
  ๒. ศาลเจ#า จํานวน ๑ แหง  ต้ังอยูหมูท่ี ๖ บ#านทาศาลเจ#า ต.ลาดบัวขาว 

 ๘.๒ ประเพณีและงานประจําปi 
  ชวงเดือน เมษายน ของทุกปi จะมีประเพณีแหหลวงพอสุรินทร1 ซ่ึงเปmนพระคูบ#านท่ีชาวตําบลลาด
บัวขาวนับถือ และงานสรงน้ําพระในงานประเพณีสงกรานต1 
  ชวงเดือน ตุลาคม ของทุกปi จะมีงานประเพณีแขงเรือยาว ณ บริเวณหน#าวัดรางวาลย1 
  ชวงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปi จะมีงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณทาน้ําวัดลาดบัวขาว 
และทาน้ําวัดรางวาลย1 

 ๘.๓ สินค#าพ้ืนเมืองและของท่ีละลึก 
  สินค#าพ้ืนเมืองและของท่ีละลึกท่ีโดยเดน คือ 
  -กลุมอาชีพแมบ#านเกษตรกร ตําบลลาดบัวขาว ผลิตอาหารจากพืชเกษตร เชน กล#วย ข#าว ถ่ัว 
เผือ งา และของฝากคือการผลิตดอกไม#จากผ#าใยบัว 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑  น้ํา 
  แหล-งน้ําธรรมชาติ 
  มีแหลงน้ําธรรมชาติ ห#วย หนอง คลอง บึง หมูท่ี ๑ – ๗  
  แหล-งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
  ระบบประปาหมูบ#าน    จํานวน   ๑๑    แหง 
  คลองชลประทาน    จํานวน   ๑  แหง 
 ๙.๒ ปIาไม# 
  ในเขตพ้ืนท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ไมอยูในเขตปIาไม# 
 ๙.๓ ภูเขา 
  ในเขตพ้ืนท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ไมมีภูเขา 

   

   

 

 



ส-วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

�������������� 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ  และการเบิกจ-ายงบประมาณในป!งบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 ๑.๑  สรุปสถานการณ,การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ-ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ป!งบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ต้ังงบประมาณรายรับไว#  ๒๐,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท 

ประมาณการรายจายไว#  ๒๐,๓๘๔,๘๖๐.-  บาท 
รายรับจริง   ๓๒,๖๘๘,๙๗๙.๒๔   บาท 
รายจายจริง   ๑๙,๘๓๖,๗๒๙.๙๒ บาท 

ป!งบประมาณ ๒๕๕๘ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว#  ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการรายจายไว#  ๒๒,๕๖๕,๙๓๐.-  บาท 
รายรับจริง   ๓๓,๖๘๓,๐๖๓.๔๗   บาท 
รายจายจริง   ๓๐,๘๖๔,๘๘๘.๓๕ บาท 

ป!งบประมาณ ๒๕๕๙ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว#  ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการรายจายไว#  ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.-  บาท 
รายรับจริง   ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.- บาท 
รายจายจริง   ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.-  บาท 

ป!งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ต้ังงบประมาณรายรับไว#  ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการรายจายไว#  ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.-  บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๒.  ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑  ผลท่ีได#รับหรือผลท่ีสําคัญ 
  ประชาชนในเขตองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ได#รับการบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพสมควรแกสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ลาดบัวขาว เชน 
  ๑. การแก#ไขปNญหาน้ําทวมขังพ้ืนท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีเกษตร ซ่ึงเปmนปNญหาซํ้าซาก บริเวณหมูท่ี 
๓ บ#านทุงทอง โดยการวางเครื่องสูบน้ําท้ิงคลองชลประทาน และการวางทอ การทํารางระบายน้ํา 
  ๒. การแก#ไขปNญหาให#กับประชาชนในการประสบภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก ลมพายุพัด
บ#านเรือนพังเสียหาย 
  ๓. กอสร#างถนนลาดยาง ซอมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก เพ่ือซอมแซมถนนให#กับ
ประชาชนท่ีได#รับความเดือดร#อนจากการสัญจรไป – มา 
  ๔. การแก#ไขปNญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภค  - บริโภคให#กับประชาชนโดยการกอสร#างแท็งค1
น้ําประปาระดับหมูบ#าน 
  ๕. การซอมแซมและติดต้ังไฟฟ2าสาธารณะภายในตําบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย1สินของประชาชน 
  ๖. การสงเสริมการฝgกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด#านตาง ๆ ให#กับประชาชนเพ่ือให#
ประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ๒.๒ ผลกระทบ 
  ประชาชนในเขตองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ไมได#รับผลกระทบจากการให#บริการ
สาธารณะแตอยางใด 
 
๓. สรุปปEญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ-านมาและแนวทางการแก�ไข ป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๓.๑  สรุปปEญหาอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงาน 

๑. งบประมาณท่ีได#รับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความต#องการในการพัฒนา 
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย สงผลให#ท#องถ่ินต#องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปด#วย 
๓. การเมืองเข#ามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
๔. ระเบียบฯ ข#อกฎหมาย จํากัดอํานาจหน#าท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนาท#องถ่ิน 
๕. ระบบฐานข#อมูลไมตรงความจริง เชน จํานวนประชากรแฝงไมตรงกับฐานข#อมูลทําให#การได#รับ

การจัดสรรงบประมาณบางอยางไมตรงกับความเปmนจริง 
๖. ปNญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทําให#นโยบายการพัฒนา

ไมชัดเจน 
๗. ปNญหาด#านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
๘. ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือในการทํางานทําให#ไมเกิดการ 

บูรณาการรวมกัน 
๙. ความหลากหลายของประชากรท่ีเข#ามาทํางานในพ้ืนท่ีสงผลทําให#เกิด ปNญหายาเสพติด

อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 



 
๑๐. ปNญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีต่ํา เนื่องจากการระบายน้ําติดขัดในพ้ืนท่ีสงผลทําให#เกิด ปNญหาน้ําทวม 
๑๑. ปNญหาถนนเปmนหลุมเปmนบอมีน้ําทวมขัง เนื่องจากยังมีถนนในหมูบ#านหลายสายยังเปmนถนนดิน จึง

เปmนดินโคลน น้ําทวมขังในฤดูฝน การสัญจรไปมา ของประชาชนในฤดูฝนเปmนไปอยางยากลําบาก 
๓.๒ การวิเคราะห,แนวทางการแก�ไขปEญหา 
 ด�านบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 จัดสงบุคลากรเข#ารับการฝgกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู# ความสามารถและประสบการณ1ในการ
ปฏิบัติงานให#ตรงตามหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมายรวมถึงข#าราชการการเมือง และเน#นการปฏิบัติงานท่ีซ้ือสัตย1
สุจริต และมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได# 
 ด�านงบประมาณ 
 จัดสรรงบประมาณในการบูรณาการแก#ไขปNญหาความเดือดร#อนให#กับประชาชน ให#ครอบคลุม 
และท่ัวถึง ทุกพ้ืนท่ี 
 ด�านการให�ความร-วมมือ 
 การประชาสัมพันธ1การดําเนินขององค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ให#ท่ัวถึงและชัดเจน โดย
เน#นการให#ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ด�านการบริการประชาชน 
 จัดประชุมพนักงานสวนตําบลเปmนประจําทุกเดือนโดยเน#นให#พนักงานสวนตําบลเล็งเห็น
ความสําคัญของประชาชนท่ีมาติดตอราชการ และให#บริการด#วยความเต็มใจและเต็มความสามารถด#วย
ความรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร1องค1กรปกครองสวนท#องถิ่น 
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๑.ความสัมพันธ,ระหว-างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร,ชาติ ๒๐ ป! 
       วิสัยทัศน1  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปmนประเทศพัฒนาแล#ว ด#วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปmนคติพจน1ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน1ดังกลาว
จะต#องสนองตอบตอผลประโยชน1แหงชาติ อันได#แกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การ
ดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปmนปgกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักด์ิศรีของความเปmนมนุษย1 ความเจริญเติบโตของชาติความเปmนธรรม และความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล#อม ความม่ันคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน1ของชาติภายใต#การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล#อมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคล#องกัน ด#านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี
ไมเปmนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด#อยกวา 

  ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน1และทําให#ประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค1นั้น จําเปmน
จะต#องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร1การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนให#ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปmนจะต#องกําหนดยุทธศาสตร1ชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร#างความเข#าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร#างและรักษาไว#ซ่ึงผลประโยชน1แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน1 “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปmนประเทศพัฒนาแล#ว ด#วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หรือคติพจน1
ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให#ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายได#สูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแล#ว  คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปmนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร1ชาติท่ีจะใช#
เปmนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ ๒๐ ปiตอจากนี้ไป จะประกอบด#วย ๖ ยุทธศาสตร1 ได#แก 
  ๑. ยุทธศาสตร1ด#านความม่ันคง 
  ๒. ยุทธศาสตร1ด#านการสร#างความสามารถในการแขงขัน 
  ๓. ยุทธศาสตร1การพัฒนาและเสริมสร#างศักยภาพคน 
  ๔. ยุทธศาสตร1ด#านการสร#างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  ๕. ยุทธศาสตร1ด#านการสร#างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อม 
 



 
  ๖. ยุทธศาสตร1ด#านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร1สรุปได# ดังนี้ 
 ๑.ยุทธศาสตร,ด�านความม่ันคง  มีเป2าหมายท้ังในการสร#างเสถียรภาพภายในประเทศชวยลด และป2องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร#างความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ อาทิ 
  ๑. การเสริมสร#างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย1เปmนประมุข 
  ๒. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร1รัปชั่น สร#าง
ความเชี่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  ๓. การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร#อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนและชายฝNxงทะเล 
  ๔. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
คุณภาพความสัมพันธ1กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป2องกันและแก#ไขปNญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
  ๕. การพัฒนาเสริมสร#างศักยภาพการผนึกกําลังป2องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร#อย
ภายในประเทศสร#างความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบ#านและมิตรประเทศ 
  ๖. การพัฒนาระบบการเตรียมพร#อมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล#อม 
  ๗. การปรับกระบวนการทางงานของกลไกท่ีเก่ียวข#องจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
 ๒. ยุทธศาสตร,ด�านการสร�างความสามารถในการแข-งขัน เพ่ือให#ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปmนประเทศพัฒนาแล#ว ซ่ึงจําเปmนต#องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช#นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร และบริการการสร#างความม่ันคง และ
ปลอดภัยด#านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค#าและการเปmนผู#ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใต#กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปNจจัยเชิงยุทธศาสตร1ทุกด#าน อันได#แกโครงสร#าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส1 วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย1 และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ อาทิ 
  ๑. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได#แกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร#างความเชื่อม่ัน 
การสงเสริมการค#าและการลงทุนท่ีอยุบนการแขงขันท่ีเปmนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปmนชาติการค#าเพ่ือให#ได#ประโยชน1จากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปmนการยกระดับไปสูสวนบน
ของหวงโซมูลคามากข้ึน 
  ๒. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปmนมิตรตอ
สิ่งแวดล#อม โดยมีการใช#ดิจิทัลและการค#าท่ีเข#มแข็งเพ่ือสร#างมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุงสูความเปmนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริหารท่ีหลากหลาย



ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปmนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
  -ภาคเกษตร โดยเสริมสร#างฐานการผลิตให#เข#มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยให#ปรับไปสูการเกษตรยั่งยืนท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อม และรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข#มแข็ง และการพัฒนาสินค#าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด และ
ปลอดภัย 
  -ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปNจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช#ดิจิทัลและการค#ามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
  -ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให#มีความหลากหลาย มีความเปmนเลิศและเปmนมิตรตอ
สิ่งแวดล#อม โดยการยกระดับบริการท่ีเปmนฐานรายได#เดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให#ประเทศไทยเปmน
ศูนย1กลางการให#บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด#านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปmนต#น 
  ๓. การพัฒนาผู#ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู#ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  ๔. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย1กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดล#อมเมือง และ
โครงสร#างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล#องกับศักยภาพ 
  ๕. การลงทุนพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน ในด#านการขนสง ด#านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  ๖. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร#างความเปmนหุ#นสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสร#างความม่ันคงด#านตาง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค1กรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสร#างองค1ความรู#ด#านการตางประเทศ 
 ๓. ยุทธศาสตร,การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให#เปmนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของประเทศมีความพร#อมทางกายใจ สติปNญญา มีความเปmนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห1อยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู#คุณคาความเปmนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคงกรอบ
แนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ อาทิ 
  ๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตให#สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู#ให#มีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
  ๓. การปลูกฝNงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค1 
  ๔. การสร#างเสริมให#คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  ๕. การสร#างความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร#างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบม
เพาะจิตใจให#เข#มแข็ง 



 ๔. ยุทธศาสตร,ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท-าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร#างความม่ันคงให#ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปmนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต#องให#ความสําคัญ อาทิ 
  ๑. การสร#างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด#านเศรษฐกิจและสังคม 
  ๒. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  ๓. การสร#างสภาพแวดล#อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  ๔. การสร#างความเข#มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข็มแข็งของชุมชน 
  ๕. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให#เปmนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร,ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปMนมิตรต-อส่ิงแวดล�อม เพ่ือเรงอนุรักษ1ฟyvนฟู
และสร#างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด#านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการป2องกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปmนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ อาทิ 
  ๑. การจัดระบบอนุรักษ1 ฟyvนฟูและป2องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๒. การวางระบบบริหารจัดการน้ําให#มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เน#นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
  ๓. การพัฒนาและใช#พลังงานท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อม 
  ๔. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อม 
  ๕. การรวมลดปNญหาโลกร#อนและปรับตัวให#พร#อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๖. การใช#เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร1และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล#อม 
 ๖. ยุทธศาสตร,ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให#หนวยงานภาครัฐ
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ท#องถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ อาทิ  
  ๑. การปรับปรุงโครงสร#าง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ให#มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  ๒. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  ๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๔. การตอต#านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๕. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ให#ทันสมัย เปmนธรรมและเปmนสากล 
  ๖. การพัฒนาระบบการให#บริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
  ๗. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได#และรายจายของภาครัฐ 
 
   
  
 

 



๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
      วิสัยทัศน, 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให#การ
กําหนดวิสัยทัศน1แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศน1แผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน#อมนําและประยุกต1ใช#หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปmนศูนย1กลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ีหลักสมดุล ยั่งยืนโดยวิสัยทัศน1ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต#อง
ให#ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได#ปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีรายได#สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน1
ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ชองประเทศ 
 เป:าหมายการพัฒนาประเทศ 
 ๑.การหลุดพ#นจากกับดักประเทศรายได#ปานกลางสูรายได#สูง 
  ๑. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวาร#อยละ ๕.๐ 

๒. ผลิตภัณฑ1มวลรวมในประเทศตอหัว และรายได#ประชาชาติตอหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  
    ๑๒ ในปi ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปmน ๓๑๗.๐๕๑ บาท/คน/ปi 

  ๓. ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยร#อยละ ๒.๕ ตอปi 
  ๔. การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยร#อยละ ๘ ตอปi 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให#สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร#างสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
  ๑. ประชาชนชวงวัยมีความม่ันคงทางด#านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  ๒. การศึกษาและการเรียนรู#ได#รับการพัฒนาคุณภาพ 
  ๓. สถาบันทางสังคมมีความเข#มแข็งเปmนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
     ๓. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  ๑. การกระจายรายได#มีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
  ๒. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
     ๔. การสร#างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อม 
  ๑. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร#างสมดุลระหวางการอนุรักษ1และการใช#ประโยชน1
อยางยั่งยืนและเปmนธรรม 
  ๒. ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปmนมิตรตอสิ่งแวดล#อม 
  ๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร#างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 
  ๕. มีการบริหารจัดการน้ําให#สมดุลระหวางการอุปสงค1และอุปทานของน้ํา 
     ๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๑. การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปmนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
  ๒. ขจัดการทุจริตคอร1รัปชั่น 
  ๓. มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตร,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด�วย ๑๐ ยุทธศาสตร,
  ๑. ยุทธศาสตร1การเสริมสร#างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย1 
  ๒. ยุทธศาสตร1การสร#างความเปmนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 



  ๓. ยุทธศาสตร1การสร#างความเข#มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได#อยางยั่งยืน 
  ๔. ยุทธศาสตร1ด#านการเติบโตท่ีเปmนมิตรกับสิ่งแวดล#อมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ๕. ยุทธศาสตร1ด#านความม่ันคง 
  ๖. ยุทธศาสตร1ด#านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๗. ยุทธศาสตร1ด#านการพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส1 

๘. ยุทธศาสตร1ด#านวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร1การพัฒนาการเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร1ด#านการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ#าน และภูมิภาค 

  
๑.๓  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร,การพัฒนาภาคกลาง 
  ๑.พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให#มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให#มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
พัฒนาการเกษตร ฟyvนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส1 
  ๒. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให#มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร#อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและประชาชนให#ดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด#านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีสงเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร#างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  ๓. อนุรักษ1 ฟyvนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#มีความสมดุลตอระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแก#ไขปNญหาการกัดเซาะชายฝNxงทะเล ป2องกัน
ปNญหาสิ่งแวดล#อม ฟyvนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจ#าพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ1และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
  ๔. เสริมสร#างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ#านท้ังแนวเหลือ – ใต# และแนวตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือเปmนประตูการค#าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ#านและ
นานาชาติ 
  ๕. บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกน เพ่ือให#มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได#สอดคล#องกับการพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานและความต#องการของ
ชุมชน 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ-มจังหวัด 
  ๑. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด#วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
สระบุรี เน#นการพัฒนาเปmนผู#นําในภูมิภาคด#านอุตสาหกรรมสะอาด สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักร สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ1และคุณภาพวัตถุดิบ สร#างมูลคาเพ่ิมของ
หวงโซการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม และพัฒนา อนุรักษ1แหลงทองเท่ียวเพ่ือให#เปmนแหลงทองเท่ียวทางมรดกโลก 
  ๒. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด#วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห1บุรี และอางทองเน#นการ
รักษาความม่ันคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรท่ีสําคัญ การสร#างมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ1หลักใน
พ้ืนท่ี สงเสริมการใช#ประโยชน1วัสดุเหลือใช#ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารสงออกประเภท



ธัญพืช พืชไร และปศุสัตว1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ1และผลิตภัณฑ1จากภูมิปNญญาท#องถ่ิน และพัฒนา
เส#นทางขนสงตลอดลําน้ํา 
  ๓. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๑ ประกอบด#วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและ
สุพรรณบุรี เน#นพัฒนาการผลิตและสงออกสินค#าเกษตรอุตสาหกรรมด#วยระบบผลิตท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดล#อม 
จัดต้ังศูนย1เครือขายการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ
สงเสริมการจัดต้ังศูนย1อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
  ๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๒ ประกอบด#วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ1 สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม เน#นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดต้ังศูนย1ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมตอเนื่องสงเสริม
งานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว1น้ํา สนับสนุนการขยายการกอสร#างทาเรือน้ําลึกท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ1  และพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวเชื่อมโยงสหภาพพมาและฝNxงอาวไทยตะวันออก-ตะวันตก 
  ๕. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด#วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก#ว เน#นการสร#างมูลคาการผลิตให#สูงข้ึน การป2องกันการขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชนและ
อุตสาหกรรมเพ่ือไมให#บุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด#านความปลอดภัยของ
สินค#าเกษตร ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ1ของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมท้ังการออกแบบวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส1ให#สมบูรณ1
ยิ่งข้ึน 
  ๖. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด#วย ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี มุงเน#นการเรง
แก#ไขปNญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแล#งให#เพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี – ระยอง บริหารจัดการด#านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค#าและการตลาดสงเสริม
การประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝNxงในจังหวัดจันทบุรีและตราด พร#อมฟyvนฟูอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติชายฝNxงทะเล 
สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหลงทองเท่ียว สนับสนุนการด#านการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ#าน 
เรงรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงให#สมบูรณ1ยิ่งข้ึน และพัฒนาความรู#และทักษะฝiมือ
แรงงานให#สอดคล#องกับความต#องการของตลาด 
  ยุทธศาสตร,การพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคกลางตอนล-าง ๑ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวนป! ๒๕๖๐) 
  วิสัยทัศน,กลุ-มจังหวัด 
   “เปmนแหลงผลิตและแปรรูปสินค#าเกษตรท่ีได#มาตรฐาน พัฒนาการค#าชายแดน และการ
ทองเท่ียวทวารวดี” 
  พันธกิจ 
  ๑. ศึกษา ค#นคว#า วิจัย เพ่ือนําไปใช#พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการทองเท่ียว 
  ๒. พัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานให#สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการทองเท่ียว 
  ๓. จัดหา และพัฒนาปNจจัยการผลิตให#มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอการผลิตแปรรูปและ
การทองเท่ียว 
  ๔. ผลิต แปรรูปสินค#าเกษตร และการบริการทองเท่ียวให#มีคุณภาพและได#มาตรฐานเปmนท่ี
ยอมรับท้ังภายในและตางประเทศ 
  ๕. แสวงหาตลาดท้ังภายในและตางประเทศ ตลอดจนเสริมสร#างชองทางการจัดจําหนายท่ี
สามารถเข#าถึงผู#บริโภคได#อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  ๑)  วิสัยทัศน,ของจังหวัดราชบุรี 
        “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจม่ันคง สังคมมีความสุข” 
  เมืองเกษตรสีเขียว  พัฒนากระบวนการผลิตในพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรมให#เปmนการผลิตท่ีดีและ
เหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี ผู#บริโภคได#บริโภคสินค#าเกษตรท่ีปลอดภัยโดยมุงเน#นสงเสริมให#เกษตรกรทําการ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน เพ่ือให#เกิดความสมดุลของเกษตรกรรมให#ความรู#และสงเสริมการใช#สารชีวภาพทดแทน
การใช#สารเคมีของเกษตรกรโดยจัดให#มีกลไกการให#ความรู# และขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังการสร#างเครือขาย
เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีด#านการตลาดสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกร สหกรณ1 และวิสาหกิจชุมชน โดย
พัฒนาให#มีการเชื่อมโยงกันต้ังแตการรวบรวมผลผลิต การขนสง จนถึงผู#จําหนายผลผลิต 
  เศรษฐกิจม่ันคง เปmนเศรษฐกิจท่ีพัฒนาและสร#างความเข#มแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือการสร#าง
ภูมิคุ#มกันและพ่ึงตัวเองในสถานการณ1ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข#มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาอาชีพ สร#างรายได#ในกลุมประชาชนและเกษตรกร และยกระดับเปmนการพัฒนาในสาขาการผลิตท่ีจะ
ขับเคลื่อนมูลคา GPP ของจังหวัด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ1ให#ได#มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการบริการ
โดยการนําองค1ความรู#และสร#างนวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส1 เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและการบริหาร
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดให#ม่ันคง มีภูมิคุ#มกันใน
การขยายตัวตอไป 
  สังคมมีความสุข เปmนการอยูรวมกันของประชาชนในจังหวัดอยางสันติสุข ความเหลื่อมล้ําลดลงมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สินท่ีเหมาะสม เข#าถึงระบบประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม มีการสืบทอดวัฒนธรรม
อยางมีคุณคา มีรายได#ท่ีเหมาะสมภายใต#แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล#อมท่ีเหมาะสมสวยงามจึง
กําหนดวิสัยทัศน1การพัฒนาระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ “ เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจม่ันคง สังคมมี
ความสุข” 
  พันธกิจ 
  ๑.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการ และพัฒนาระบบการตลาดในแตละสาขาการผลิต
ของจังหวัด 
  ๒.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให#เข#มแข็ง สงเสริมสุขภาพ การมีวินัยทางสังคม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย1สิน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
  ๓. ยกระดับมาตรฐานการบริการ และสงเสริมการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเพ่ือการสร#างรายได# 
  ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  เป:าประสงค,โดยรวม 
  ๑. สร#างการขยายตัวและความเข#มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 
  ๒.ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง และลดความเหลื่อมล้ํา 
  ๓.อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#เปmนเมืองนาอยู 
  ๔.พัฒนาระบบป2องกันและลดปNญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 



 
 ประเด็นยุทธศาสตร,การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร1ท่ี ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแขงขัน 
  ๑. พัฒนาความเข#มแข็งเศรษฐกิจชุมชนและเครือขายธุรกิจในท#องถ่ิน โดยสงเสริมการพัฒนา
ความรู#ท้ังการผลิตท่ีได#มาตรฐานและการตลาด กลุมอาชีพ ผลิตภัณฑ1ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพ่ือการผลิตท่ีได#
มาตรฐานตามความต#องการของตลาด เพ่ือการสร#างรายได#และความเข#มแข็งของเศรษฐกิจในท#องถ่ิน 
  ๒.ยกระดับการพัฒนาด#านการเกษตร มีเป2าหมายเปmนเมืองเกษตรสีเขียว และเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑ1มวลรวมในการภาคการเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต ใช#นวัตกรรม ภูมิปNญญา และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการสร#างคุณคาและเอกลักษณ1ของสินค#า สงเสริม Smart เพ่ือการใช#นวัตกรรมในการผลิต ให#ความรู#
และสงเสริมการใช#สารชีวภาพทดแทนการใช#สารเคมีของเกษตรพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค#าท้ังภาคบริการ 
ภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ1ชุมชนจากผู#ผลิตจนถึงตลาดและผู#บริโภค ท้ังนี้เพ่ือสร#างความสามารถในการแขงขันและ
การสงออก สําหรับสาขาอุตสาหกรรมและสาขาผลิตอ่ืน สงเสริมการผลิตและสินค#าด#านการบริการ ท่ีได#มาตรฐาน
ความต#องการของตลาด 
  ๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การใช#ภูมิปNญญา เทคโนโลยี การคิดค#นนวัตกรรมท่ีมีคุณคาและ
พัฒนาเปmนอุปกรณ1 เครื่องมืออุปกรณ1 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตในทุกสาขาการผลิต หรือเพ่ือการพัฒนา
สินค#าใหมในการสร#างมูลคาทางเศรษฐกิจโดยการรวมมือกับเกษตรกร ผู#ประกอบการ สถาบันการศึกษาและ
กระทรวง กรมท่ีเก่ียวข#อง 
  ๔ .ด#านการตลาดดําเนินการเปOดชองทางการค#ามากข้ึน โดยการแสวงหาความรวมมือกับภาค
การตลาดตาง ๆ ในการเพ่ิมชองทางการจําหนายของจังหวัด ท้ังในและตางประเทศตลาดประชาคมอาเซียนและ
ประเทศคูค#า ท้ังผลิตภัณฑ1ทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ1ชุมชนในรูปแบบทีมราชบุรี 
 ยุทธศาสตร,ท่ี ๒ ส-งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมท-องเท่ียว 
  พัฒนาการทองเท่ียวให#เปmนเส#นทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู#สร#างสรรค1สังคมท่ีบูรณาการ 
ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล#อม การทองเท่ียวเชิงนันทนาการ และเชิงเกษตรสูความม่ังค่ังอยางยั่งยืน ดังนั้น การ
พัฒนาจะเปmนสอบรูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ1เปmนศูนย1กลางการทองเท่ียวด#านประวัติศาสตร1มรดกไทย 
หัวใจแผนดิน (เมืองคูบัว) เส#นทางการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (สวนผึ้ง,บางแพ,จอมบึง,บ#านคา) เส#นทางทองเท่ียว
เชิงเกษตรและวิถีไทยวิถีถ่ินสายน้ํา (ดําเนินสะดวก) ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยด้ังเดิม 
  ๒.พัฒนาการทองเท่ียวในกลุมเป2าหมายคนรุนใหมวัยทํางาน เพ่ือเน#นการพักผอนในเชิงการ
เรียนรู# สร#างสรรค1 เชน การทองเท่ียวเชิงนันทนาการเพ่ือการพักผอนบริเวณอําเภอสวนผึ้ง บ#านคา และทองเท่ียว
เชิงเกษตร เชน อุทยานกล#วยไม# หมูบ#านผลิตเกษตรกรปลอดภัย หมูบ#าน OTOP 
 ยุทธศาสตร,ท่ี ๓ ส-งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข�มแข็ง 
  พัฒนาเพ่ือยกระดับรายได#ของครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร#างความเข#มแข็งระดับชุมชน สงเสริม
การพัฒนาอาชีพตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยสงเสริมสุขภาวะ
ทางการ สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปNญญาท่ีสมบูรณ1 สงเสริมการเข#าถึงบริการ



สาธารณสุข ป2องกันโรค การบริการด#านการแพทย1รวมท้ังการเข#าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน พัฒนาการเข#าถึงการศึกษาของประชากรวัยแรงงานให#มากข้ึน ตลอดจนการสงเสริม
ศักยภาพและดูแลผู#สูงอายุ เพ่ือการเปmนเมืองท่ีประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 ยุทธศาสตร,ท่ี ๔ส-งเสริมการอนุรักษ,พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  สงเสริมการใช#พลังงานอยางรู#คุณคาและมีประสิทธิภาพโดยการสงเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพ่ือใช#ในภาคครัวเรือนและชุมชน เชนการประหยัดการใช#ไฟฟ2าของครัวเรือน การประหยัดการใช#น้ํามัน
โดยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 
  สําหรับการแก#ไขปNญหาขยะ พ้ืนท่ีเกิดขยะท่ีสําคัญคือเขตเมืองโดยการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ องค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ี รวมกันรับผิดชอบในการจัดการ
ปNญหาขยะสงเสริมสนับสนุนและสร#างแรงจูงใจแกองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินพัฒนาระบบการจัดการขยะท่ีดี 
สร#างองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินต#นแบบ เพ่ือเปmนแหลงเรียนรู#ในการแก#ปNญหาขยะมูลฝอย 
 ยุทธศาสตร,ท่ี ๕การพัฒนาเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคง 
  ภัยคุกคามด#านความม่ันคงรูปแบบใหม ๔ ภัย ๖ ด#าน ซ่ึงประกอบด#วย ภัยคุกคามด#านยาเสพติด
แรงงานตางด#าวและบุคคลหลบหนีเข#าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกอการร#ายและอาชญากรรมข#ามชาติ การบุกรุก
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและปIาไม# การบุกรุกท่ีดินของรัฐ ภัยพิบัติ และความขัดแย#งทางสังคม โดยเฉพาะเรื่อง
ขอผู#มีอิทธิพลและการทุจริตคอรัปชั่น ท้ังในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีตอนใน โดยดําเนินการสร#างการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป2าหมายเรงดวนเปmนลําดับแรกและดําเนินการในพ้ืนท่ีเป2าหมายรอบครบถ#วนในระยะ ๔ ปi 
  ในสวนการป2องกันและแก#ไขปNญหาภัยแล#ง เปmนการดําเนินการในพ้ืนท่ีเป2าหมายเพ่ือการพัฒนา
แก#มลิงแหลงน้ําหรือปรับปรุงแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมให#สามารถกักเก็บน้ําในฤดูฝนและสามารถใช#น้ําในฤดูแล#งเพ่ือ
สนับสนุนการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค 
 
๑.๔  ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๑.วิสัยทัศน, 
  “เมืองนาอยู เกษตรกรสูสากล คนและชุมชนเข#มแข็ง สิ่งแวดล#อม การศึกษา สาธารณสุขเดน 
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน” 
  ๒. พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาระบบโครงสร#างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒. สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให#เปmนเมืองนาอยู 
  ๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#เปmนเมืองนาอยู 
  ๔. สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๕. การรักษาความสงบเรียบร#อยและการป2องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖. สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. สนับสนุนและเสริมสร#างความเข#มแข็งทุกภาคสวนในการพัฒนาท#องถ่ิน 
  ๘. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแก#ไขปNญหาสังคม 



  ๙.  สงเสริมระบบการศึกษา 
  ๑๐. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑๑. สงเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
  ๑๒. สงเสริมการสาธารณสุข 
  ๑๓. สงเสริมการศึกษา 
  ๑๔. สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 
  ๑๕ การเตรียมความพร#อมเพ่ือรองรับการเข#าสูประชาคมอาเซียน 
  ๑๖. การประสานแผนพัฒนาท#องถ่ินและการบูรณาการการทํางานรวมกัน  
 ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร,ท่ี ๑ ด�านพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  -พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟ2าสาธารณะ 
  -พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป2องกันน้ําทวมและภัยแล#ง 
  -พัฒนาการวางผังการใช#ท่ีดินให#เปmนเมืองนาอยู 
  ยุทธศาสตร,ท่ี ๒ ด�านส-งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  -สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแก#ไขปNญหาสังคม 
  -สงเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู# 
  -สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
  -สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร,ท่ี ๓ ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  -สนับสนุนการป2องกันและแก#ไขปNญหายาเสพติด 
  -สงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและหน#าท่ีของประชาชนเพ่ือความเปmน 
                     พลเมือง 
  -การรักษาความสงบเรียบร#อยและการป2องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร,ท่ี ๔ ด�านการวางแผนและการท-องเท่ียว 
  แนวทางการพัฒนา 
  -การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท#องถ่ิน 
  -การสงเสริมการทองเท่ียวท#องถ่ินและการค#าชายแดน   
  -การเตรียมความพร#อมเพ่ือรองรับการเข#าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  -สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย1และการเสริมสร#างความเข#มแข็งในการการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
  -การพัฒนาองค1กรและการบริหารจัดการบ#านเมืองท่ีดี 



  ยุทธศาสตร,ท่ี ๕ ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  -พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  -พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
  -การบริหารจัดการและอนุรักษ1ฟyvนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
  - การจัดการมลพิษตาง ๆ  
  ยุทธศาสตร,ท่ี ๖ ด�านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปEญญาท�องถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา 
  -การสงเสริมและอนุรักษ1ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 
  -สงเสริมให#ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย1 
๒. ยุทธศาสตร,ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน 
 ๒.๑  วิสัยทัศน, 
  “ ฟyvนฟูสิ่งแวดล#อม     พร#อมอนุรักษ1ประเพณี 
    มีการบริหารโปรงใส ใสใจพัฒนาตําบล 
    นําเกษตรสูสากล เพ่ือสร#างชุมชนเข#มแข็ง” 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร,   

  ยุทธศาสตร�ท่ี ๑    ด#านพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๒    ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๓    ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๔    ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๕    ด#านการบริหารจัดการและอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๖    ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 

 ๒.๓  เป:าประสงค, 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  มุงหวังเปmนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาท#องถ่ินให#เจริญก#าวหน#า ซ่ึง
จะสงผลทําให#ประชาชนมีความเปmนอยูท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงได#กําหนดเป2าประสงค1เพ่ือให#สามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ให#บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน1ท่ีกําหนด ดังนี้  

๑. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
๒. สงเสริมการปลูกต#นไม# พืชผักสวนครัว 
๓. การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเปmนไปอยางถูกต#อง 
๔. สงเสริมการศึกษาให#เปmนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. ประชาชนมีการพัฒนาความรู# มีความเข#มแข็งทางรางกายและจิตใจ 
๖. สงเสริมการป2องกันภัยฝIายผลเรือน รวมคิด รวมทํา รวมกันแก#ไขปNญหา 
๗. สงเสริมการพัฒนาความรู# ให#กับผู#บริหาร ผู#นําชุมชนและพนักงาน 

 ๘. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ   



            ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร,การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

๑    ด#านพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๑.ความพึงพอใจร#อยละของประชาชนท่ีมีถนนท่ีได#มาตรฐาน 
๒.ความพึงพอใจร#อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ําอุปโภค-บริโภค 
๓.ร#อยละของอุบัติเหตุลดลง 

๒    ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต ๑.ร#อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
๒.ร#อยละความพึงพอใจของประชาชน 

๓ ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร#อย 

๑.ร#อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 

๔.ด#านการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

๑.จํานวนวัสดุ – อุปกรณ1ท่ีเพ่ิมข้ึน 

๕    ด#านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.จํานวนครั้งในการทํากิจกรรม 

๖    ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 

๑.ความพึงพอใจร#อยละของประชาชนท่ีเข#ารวมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๕ ค-าเป:าหมาย 
 

ยุทธศาสตร,การพัฒนา เป:าหมาย 

๑    ด#านพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๑.พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟ2าสาธารณะ 
๒.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเกษตรตลอดจนการป2องกัน
น้ําทวม 
๓.พัฒนาการวางผังการใช#ท่ีดินให#เปmนเมืองนาอยู 

๒    ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต ๑.สงเสริมคุณภาพชีวิตและแก#ไขปNญหาสังคม 
๒.สงเสริมการศึกษาและกีฬา 
๓.สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและ
นันทนาการ 
๔.สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร#อย 

๑.สนับสนุนการป2องกันและแก#ไขปNญหายาเสพติด 
๒.สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๓.การรักษาความสงบเรียบร#อยและการป2องกันบรรเทาสาธารณภัย 

๔.ด#านการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

๑.การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาท#องถ่ิน 
๒.สงเสริมการทองเท่ียวและการค#าชายแดน 
๓.พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การแขงขันและการเตรียมความ
พร#อมเพรียงรองรับการเข#าสูประชาคมอาเซียน 
๔.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย1และการเสริมสร#างความเข#มแข็ง
ในภาคการเกษตร 
๕.การพัฒนาองค1กรและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๕    ด#านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
๒.การบริหารจัดการและอนุรักษ1ฟyvนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 
๓.การจัดการสิ่งแวดล#อมและมลพิษตาง ๆ  

๖    ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 

๑.การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญา
ท#องถ่ิน 
๒.สงเสริมให#ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย1 

   

  

 

 



   

 ๒.๖  กลยุทธ, 
  เพ่ือให#บรรลุวิสัยทัศน1ของตําบลลาดบัวขาว จําเปmนอยางยิ่งท่ีจะต#องให#ความสําคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตําบลลาดบัวขาว ในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคล#องกับปNญหาความต#องการของประชาชน 
รวมท้ังสอดคล#องกับศักยภาพและบทบาทหน#าท่ีขององค1การบริหารสวนตําบลเพ่ือท่ีจะให#ประชาชนได#รับ
ประโยชน1สูงสุด จึงได#กําหนดกลยุทธ1 ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาระบบโครงสร#างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปmนอยูของประชาชน 
  ๓. การรักษาความสงบเรียบร#อย และการบรรเทาสาธารณภัยเบ้ืองต#น 
  ๔. การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
  ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
  ๖. การปลูกฝNง ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปNญญาท#องถ่ิน 
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร1 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ให#ความสําคัญตอการดําเนินการแก#ไขปNญหาความ
เดือดร#อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด#านตางๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟyvนฟู
พัฒนาการจัดการบริหารสาธารณะ หรือโครงสร#างพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเปmนภารกิจหลักขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน 
ตลอดจนการพัฒนาด#านการศึกษาฯ อันเปmนรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให#มีคุณภาพสูงการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ควบคูกับการพัฒนาด#านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล#อมตางๆ ท่ีเก่ียวข#องโดยตรงกับชีวิตความเปmนอยูของ
ประชาชนโดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคล#องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตาง ๆ รวมถึงการ
พิจารณา วิเคราะห1สภาพปNญหา ความต#องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา 
องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร1การพัฒนาไว# ๖ ประเด็นยุทธศาสตร1 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑    ด#านพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๒    ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๓    ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๔    ด#านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๕    ด#านการบริหารจัดการและอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี ๖    ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 

 ๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร,ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล#วยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว มุงพัฒนา ๖ ด#าน  

ได#แกยุทธศาสตร�ด#านพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยุทธศาสตร�ด#านสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ยุทธศาสตร�ด#านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร#อยยุทธศาสตร�ด#านการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมยุทธศาสตร�ด#านการบริหารจัดการและอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร�ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปNญญาท#องถ่ิน 



๓. การวิเคราะห,เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห,กรอบจัดทํายุทธศาสตร,ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขา ได#จัดให#มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒนาท#องถ่ิน ในการนี้จึงได#นําข#อมูลตาง ๆ ซ่ึงผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสํารวจ/ออกพ้ืนท่ี
ข#อมูลความจําเปmนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข#อมูล กชช. ๒ ค. และข#อมูลการจัดทําแผนชุมชนของตําบลลาดบัวขาวมา
วิเคราะห1และสรุปปNญหาความต#องการของประชาชนได# ดังนี้ 

ปEญหา สภาพปEญหา/สาเหตุ 
๑.ด#านการศึกษา ๑.บุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 

๒.ขาดสื่อวัสดุ – อุปกรณ1การเรียนการสอน ครุภัณฑ1
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๒. ด#านเศรษฐกิจ ๑. ปNญหาความยากจน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
๒. การใช#สารเคมีในกระบวนการผลิต สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
๓. ต#นทุนการผลิตสูง แตผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกตํ่าทําให#รายได#ไมเพียงพอกับรายจาย 
๔. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร 
๕. ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖. ปNญหาพ้ืนท่ีการเกษตรจากภัยธรรมชาติ เชนภัยแล#ง 
๗. เส#นทางการขนสงสินค#าชํารุด เสียหาย ทําให#การ
ขนสงสินค#าลาช#า สิ้นเปลืองคาใช#จาย 

๓. ด#านสังคม ๑. ปNญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๒. ปNญหาครอบครัว สังคมไมเข#มแข็ง 
๓. การดูแลคนพิการ ผู#ด#อยโอกาส และผู#สูงอายุจากรัฐ
ยังไมท่ัวถึง 

๔. ด#านสิ่งแวดล#อม ๑. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ1สิ่งแวดล#อม 
๒. ปNญหาผักตบชวา วัชพืช 
๓. สภาพคลองต้ืนเขิน 
๔. ปNญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

๕. ด#านการบริหารจัดการท่ีดี ๑. ประชาชนไมให#ความสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาท#องถ่ิน 
๒. การประชาสัมพันธ1ของภาครัฐ การให#บริการ
ประชาชนยังไมท่ัวถึง ขาดการให#บริการเชิงรุก 

๖. ด#านการบริการสาธารณะ ๑.ถนนชํารุดเสียหาย เปmนหลมุเปmนบอ ทําให#เกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง 
๒.ถนนไมได#มาตรฐาน เนื่องจากเปmนถนนลูกรังและแคบ
ไมมีไหลทาง 
๓.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ2า 
๔. ระบบเสียงตามสายใช#งานไมได# 



 
๓.๒  การประเมินสถานการณ,สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 การวิเคราะห1ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปNจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ด#วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 
 ๑.ด#านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.เปmนภารกิจ/อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของ อปท 
๒.องค1กรมีความพร#อมในการดําเนินงานด#านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓.ผู#บริหารให#ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให#ได#มาตรฐาน 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให#แก อปท.ไม
เอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
ให#ความสําคัญ 
๒.ตามรัฐธรรมนูญกําหนดให#เรียนฟรี ๑๒ ปi 

๑. บุคลากรด#านการศึกษายังไมเพียงพอ 
๒. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู#ปกครองยังมีคานิยมสงบุตรหลานเข#าโรงเรียนท่ีมี
ชื่อเสียง 
๔. ขาดความตอเนื่องในการสงเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท#องถ่ิน 
๕. สภาพเศรษฐกิจปNจจุบันสงผลตอการศึกษาของ
เยาวชน 

 
๒.ด#านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.ผู#บริหารท#องถ่ินให#ความสําคัญ ๑.ขาดบุคลากรท่ีมีความรู# ความสามารถในการ

บริหารงานด#านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด#าน
ตางๆ   

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เปmนนโยบายท่ีรัฐบาลให#ความสําคัญ 
๒. การเกษตรเปmนสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด 
๓.พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ1เหมาะแกการทําการเกษตร 
๔.การคมนาคมขนสงสะดวก 

๑.คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
๒.เทคโนโลยีสมัยใหมราคาแพง 
๓.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า แตต#นทุนการผลิต
สูง 
๔.การใช#สารเคมีในการเกษตร 
๕. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปmนลักษณะตางคนตางทํา 

 
 



๓. ด�านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.ผู#บริหารให#ความสําคัญ 
๒.เปmนภารกิจ/อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีงบประมาณในการดําเนินการ 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให#แก อปท.ไม
เอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.การกีฬา 
   - รัฐสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย 
๒.ยาเสพติด 
   - รัฐบาลให#ความสําคัญในการแก#ไขปNญหายาเสพติด 
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
   - ในตําบลมีสายตรวจประจําตําบล และ อปพร.คอย
ดูแลความปลอดภัย 
๔. สาธารณสุข 
   - มี รพ.สงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมูบ#าน 
   - ประชาชนให#ความสําคัญด#านสาธารณสุขมากข้ึน 

๑. การกีฬา 
    - ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะในการเลนกีฬา 
    - ขาดอุปกรณ1ในการเลนกีฬา 
    - ขาดผู#มีความรู# ความสามารถเฉพาะด#านในการให#
คําแนะนําอยางถูกวิธี 
  ๒. ยาเสพติด 
      - มีการลักลอบการผลิต จําหนาย 
      - ความเจริญทางวัตถุ/คานิยมในสังคมปNจจุบัน 
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 
      - เจ#าหน#าท่ีไมเพียงพอและดูแลไมท่ัวถึง 
๔. สาธารณสุข 
      -  โรคติดตอ ๆ ตามฤดูกาล เชนไข#เลือดออก 
 

  
๔. ด�านบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.ผู#บริหารให#ความสําคัญ ๑.งบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอความต#องการ

ของประชาชน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑.เปmนนโยบายท่ียุทธศาสตร1จังหวัดให#ความสําคัญ ๑.ถนนในตําบลยังไมได#รับการพัฒนาให#ได#มาตรฐาน 
๒.การบรรทุกน้ําหนักเกินและไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
๕. ด�านส่ิงแวดล�อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.ผู#บริหารให#ความสําคัญ 
๒.เปmนภารกิจ/อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให#แก อปท. 
ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เปmนนโยบายท่ียุทธศาสตร1จังหวัดให#ความสําคัญ 
๒.เปmนพ้ืนท่ีราบลุม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ1 

๑.แมน้ําลําคลองมีวัชพืช และเนาเสียบอยครั้ง 
๒. ประชาชนชาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล#อม 

 
  
๖. ด�านการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) 
๑.ผู#บริหารให#ความสําคัญ 
๒.เปmนภารกิจ/อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีการรับฟNงความคิดเห็นของทุกภาคสวน 

๑.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข#องมีจํานวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําให#การปฏิบัติงานยุงยากข้ึน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เปmนนโยบายท่ียุทธศาสตร1จังหวัดให#ความสําคัญ 
๒.เปmนพ้ืนท่ีราบลุม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ1 

๑.ประชาชนขาดความเข#าใจในการทํางานของภาค
ราชการ และยังไมให#ความรวมมือด#านการมีสวนรวมใน
การพัฒนาท#องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
  

   
 

 



      แบบ ยท. ๐๑ 
๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร1การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถิ่น 
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ยุทธศาสตร1
ชาติ 
๒๐ 

ยุทธศาสตร1ด#าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การสร#าง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การพัฒนาและ

เสรมิสร#าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การสร#างโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การสร#างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เปmนมิตรกับ
สิ่งแวดล#อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที่ ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การเสริมสร#าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย1 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การสร#างความ

เปmนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําใน

สังคม 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การสร#างความ
เข#มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แขงขันได#อยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การเจรญิเติบโตที่

เปmนมิตรกับ
สิ่งแวดล#อมเพื่อ
การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร1ด#าน
การเสริมสร#าง
ความมั่นคง

แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่งและ

ยุทธศาสตร1ด#านการ
บริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป2องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร1ด#านการ
พัฒนาโครงสร#าง
พื้นฐานและระบบโล
จิสติกส1 

ยุทธศาสตร1ด#านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร1 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร1ด#านการ
พัฒนาภาค เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร1ด#านความ
รวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร1กลุมจังหวัด 

 

พัฒนาสินค#า
เกษตร 
อุตสาหกรรม และ
บริการให#ได#
คุณภาพและ

สงเสริมอัตรลักษณ1
การทองเที่ยว
เชื่อมโยงกลุม

จังหวัด 

พัฒนาสงเสรมิการค#า
ชายแดนและการค#า

ผานแดนให#มีศักยภาพ 

ยกระดับการผลิต ภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรมสินค#าชุมชนและ
ภาคแรงงาน 

ยุทธศาสตร1
การพัฒนา
ของจังหวัด

ราชบุรี 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถในการ
แขงขัน 

สงเสริมและ
พัฒนาเชื่อมโยง
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต และชุมชนแข#ง

แข็ง 

สงเสริมการอนุรักษ1
พลังงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อม 

การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร#างความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร1การ
พัฒนาขององค1กร

ปกครองสวน
ท#องถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุรี 

ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

ด#านสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด#านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สงคมและการ
รักษาความสงบ

เรียบร#อย 

ด#านการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว 

ด#านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อม 

ด#านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปNญญาท#องถิ่น 

ยุทธศาสตร1การ
พัฒนาขององค1การ
บริหารสวนตําบล

ลาดบัวขาว 

ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

ด#านสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด#านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สงคมและการ
รักษาความสงบ

เรียบร#อย 

ด#านการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว 

ด#านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อม 

ด#านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปNญญาท#องถิ่น 

เป2าประสงค1 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เพียงพอและทั่วถึง 

สงเสริมการปลูก
ต#นไม# พืชผัก
สวนครัว 

การบริหารงาน
บุคคลและการ
บริหารงานคลัง
เปmนไปอยาง
ถูกต#อง 

สงเสริมการศึกษา
ให#เปmนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีการ
พัฒนาความรู# มี
ความเข#มแข็งทาง
รางกายและจิตใจ 

สงเสริมป2องกันภัย
ฝIายพลเรือน รวม
คิด รวมทํา รวมกัน

แก#ไขปNญหา 

สงเสริมการพัฒนา
ความรู# ให#กับผู#บริหาร 
ผู#นําชุมชนและพนักงาน 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กลยุทธ1 

การพัฒนา
ระบบโครงสร#าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 

และ
สาธารณูปการ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

การรักษาความ
สงบเรียบร#อย 

และการ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เบื้องต#น 

การบริหารจัดการ
ที่ดี สงเสริมและ
สนับสนุนการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล#อม 

การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ
ภูมิปNญญาท#องถิ่น 

แผนงาน บริหาร
ทั่วไป 

รักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข เคหะชุมชน 

ผลผลิต
โครงการ 

๑.พัฒนาประชาธิปไตย 
๒.จัดการเลือกตั้งผู#บริหารท#องถิ่น 
๓.ฝgกอบรมพัฒนา อบต. 
๔.ทัศนศึกษาดุงาน อบต. 
๕.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
๖.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 
๗.จัดซื้อวัสดุงานบ#านงานครัว 
 

 

๑.เสริมสร#างการปฏิบัติงานของ 
อปพร. 
๒.เฝ2าระวังภัยในชีวิตและ
ทรัพย1สินชองประชาชน 
๓.จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 

๑.โครงการอาหารกลางวันเด็ก 
๒. โครงการจัดการเรียนการสอน
ในศพด. 
๓.จัดซื้ออาหาร (เสริม) นม 
๔.จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
๕.ปรับปรุงซอมแซม ศพด. 
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน1 ศพด. 
๗.สงเสริมประสบการเรียนรู#ของ
เด็ก 
๘.สงเสริมการเรียนรู#ภาษาอังกฤษ 
๙.โครงการคายวิทยาศาสตร1 
๑๐.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
๑๑.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 
๑๒.จัดซื้อวัสดุงานบ#านงานครัว 
๑๓.จัดซื้อวัดสุโฆษณา 

๑.โครงการจัดซื้อ
น้ํายาพนยุง 
 

๑.โครงการวางทอระบายน้ํา หมู ๑ 

๒.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต หมู ๑ 
๓.โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา หมู ๑ 
๔.ติดตั้งถังกรองน้ํา หมู ๑ 
๕.เพิ่มสายเมนไฟฟ2าสาธารณะ 
๖.โครงการกอสร#างเขื่อนถมดิน 
๗.โครงการกอสร#างเขื่อนถมดิน 
๘.โครงการขยายเขตไฟฟ2า หมู ๑ 
๙.โครงการขยายถนนโค#งต#นหว#า 
๑๐.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต 
๑๑.โครงการฝNงทอพร#อมประตูเปOด-ปOด 
๑๒.โครงการขยายเขตไฟฟ2า หมู ๒ 
๑๓.โครงการกอสร#างถนนลาดยาง หมู 
๒ 
๑๔.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน หมู 
๒ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู#สูงอาย ุ
๒.สงเสริมกิจกรรมผู#สูงอายุวัน
สงกรานต1 
 

๑.โครงการ อบต.สัญจร 
๒.โครงการพัฒนาสตรี่และ
ครอบครัว 
๓.โครงการสภาเด็กและเยาวชน 
๔.โครงการฝgกอบรมยาเสพติด 
๕.โครงการประชุมประชาคม
ท#องถิ่น 
๖.โครงการคัดแยกขยะ 
๗.สงเคราะห1ผู#พิการ ผู#สูงอาย ุ
๘.สงเคราะห1เด็กยากจน 
๙.สงเสริมคุณภาพชิวตผู#พิการ 
๑๐.สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู#สูงอาย ุ
๑๑.โครงการเยี่ยมผู#ปIวยติดเตียง 
๑๒.ปลูกต#เนไม#ริมถนน 
 

๑.สร#างภูมิคุ#มกันเรียนรู#อยางมีสุข 
๒.จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
๓.จัดงานแขงขันกีฬา 
๔.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ1กีฬา 
๕จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
๖.โครงการฝgกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๗.จัดงานประเพณีวันสงกรานต1 
๘.จัดงานวันลอยกระทง 
๙.จัดงานประเพณีแขงเรือ 
๑๐.จัดงานวันสําคัญตาง ๆ  
๑๑.สืบทอดกิจกรรมทางศาสนา 
๑๒.โครงการตัดบาตรฟNงเทศฟNงธรรม 
๑๓.ปกป2องสถาบันสําคัญของชาติ 
 

๑๖. โครงการกอสร#างถนนลาดยางสาย หมู ๒ 
๑๗.โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบ#าน 
๑๘.โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา 
๑๙.โครงการติดตั้งถังกรองสนิม 
๒๐.โครงการซอมแซมถนน หมู ๒ 
๒๑ โครงการเสริมไหลถนน หมู ๒ 
๒๒.โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา 
๒๓.โครงการขยายเขตไฟฟ2า หน#าบ#านกาํนันชอบ 
๒๔.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีตเข#าบ#าน 
๒๕.โครงการกอสร#างถนนหินคลุก 
๒๖.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต หมู ๓ 
๒๗.โครงการขยายเขตไฟฟ2าบ#านนายไกร หมู ๓ 
๒๘.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีตบ#านนายทว ี
๒๙.โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา 
๓๐.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต หมู ๓ 
๓๑.โครงการกอสร#างถนนหินคลุก 
๓๒.โครงการวางทอระบายน้ําทิ้ง 
๓๓.โครงการขยายเขตไฟฟ2าบ#านนางแวว 
๓๔.กอสร#างถนนคอนกรีตบ#านนายหลาบ 
๓๕โครงการวางทอระบายน้ําทิง หมู ๓ 
๓๖.โครงการวางทอระบายน้ําทิ้งบ#านเจ#เบียบ ม. ๔ 
๓๗.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีตสายบ#านวิรัตน1 
๓๘.โครงการติดตังกล#องวงจรปOด หมู ๔ 
๓๙.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต หมู ๔ 
๔๐.ปรับปรุงแพปลา หมู ๔ 
๔๑.โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ํา หมู ๔ 
๔๒.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 
๔๓.โครงการขยายระบบประปาหมูบ#าน 
๔๔.โครงการขยายเขตไฟฟ2า หมู ๔ 
๔๕.โครงการกอสร#างถนนลาดยาง หมู ๕ 
๔๖.โครงการซอมแซมถนน หมู ๕ 
๔๗.โครงการกอสร#างศาลาเอนกประสงค1 หมู ๖ 

๔๘.โครงการติดตั้งแท็งค1น้ําหมู ๖ 
๔๙.โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต 
๕๐.โครงการวางทอเมนประปา 
๕๑.โครงการกอสร#างถนนลาดยาง หมู ๖ 
๕๒.โครงการซอมแซมถนน หมู ๖ 
๕๓ โครงการขยายเขตไฟฟ2า หมู ๖ 
๕๔.โครงการกอสร#างถนนเปOด-ปOดน้ํา 
๕๕.โครงการกอสร#างถนนลาดยาง หมู ๖ 
๕๖.โครงการติดตั้งถังน้ํา หมู ๗ 
๕๗.โครงการวางทอข#ามคลอง หมู ๗ 
๕๘.โครงการกอสร#างรางน้ําตัวย ู
๕๙.โครงการซอมแซมถนน หมู ๗ 
๖๐.โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง หมู ๑ – ๗ 
๖๑.โครงการลงหินคลุก หมู ๑ – ๗ 
๖๒.โครงการติดตั้งกระจกโค#ง หมู ๑ – ๗ 
๖๓.โครงการติดตั้งกล#องวงจรปOด หมุ ๑-๗ 
๖๔.จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
๖๕.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 
๖๖.จัดซื้อวัสดุไฟฟ2า 
๖๗.จัดซื้อวัสดโฆษณา 
๖๘.จัดซื้อวั้สดุกอสร#าง 
 
 

 

๑.สงเสริมการเรียนรู#
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.จัดซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆา
หญ#า 

๑.สนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพ 
๒.สวัสดิการชุมชน 

สังคมสงเคราะห1 สร#างความเข#มแข็งให#ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ การเกษ งบกลาง เคหะชุมชน 



แบบ ยท ๐๒ 

๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร, (Strategic  map) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

   

วิสัยทัศน1 
                    “ ฟyvนฟูสิ่งแวดล#อม     พร#อมอนุรักษ1ประเพณี 
    มีการบริหารโปรงใส ใสใจพัฒนาตําบล 
    นําเกษตรสูสากล เพื่อสร#างชุมชนเข#มแข็ง” 

ยุทธศาสตร1การ
พัฒนาขององค1การ
บริหารสวนตําบล

ลาดบัวขาว 

ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการ 

ด#านสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด#านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สงคมและการ
รักษาความสงบ

เรียบร#อย 

ด#านการวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว 

ด#านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อม 

ด#านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปNญญาท#องถิ่น 

เป2าประสงค1 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

เพียงพอและทั่วถึง 

สงเสริมการปลูก
ต#นไม# พืชผัก
สวนครัว 

การบริหารงาน
บุคคลและการ
บริหารงานคลัง
เปmนไปอยาง
ถูกต#อง 

สงเสริมการศึกษา
ให#เปmนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีการ
พัฒนาความรู# มี
ความเข#มแข็งทาง
รางกายและจิตใจ 

สงเสริมป2องกันภัย
ฝIายพลเรือน รวม
คิด รวมทํา รวมกัน

แก#ไขปNญหา 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
รักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สงเสริมการพัฒนา
ความรู# ให#กับผู#บริหาร 

ผู#นําชุมชนและ
พนักงาน 



๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร, (Strategic  map) 

 
 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

กลยุทธ1 

การพัฒนา
ระบบโครงสร#าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 

และ
สาธารณูปการ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

การรักษาความ
สงบเรียบร#อย 

และการ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เบื้องต#น 

การบริหารจัดการ
ที่ดี สงเสริมและ
สนับสนุนการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนา 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล#อม 

การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ
ภูมิปNญญาท#องถิ่น 

แผนงาน 

บริหาร
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข เคหะ
ชุมชน 

สังคมสงเคราะห1 สร#างความ
เข#มแข็งให#

ชุมชน 

ศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

การเกษตร 

งบกลาง 



แบบ ยท ๐๓ 

๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร, 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การ
สงเสริมการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
และเพิ่มมุล
คาผลผลิต 
 
 
 
 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

มีระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอ 

ป2องกันน้ํา
ทวมร#อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๒ ๑ ๔ ๓ ปi ๖๑ จาํนวน ๒ 
แหง 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑ 
แหง 
ปi ๖๓ จาํนวน ๔ 
แหง 
ปi ๖๔ จาํนวน ๓ 
แหง 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการวางทอระบายน้ํา กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อยละ 
๘๐ ของผู#ใช#
เส#นทาง 
 

๕ ๔ ๑ ๓ ปi ๖๑ จาํนวน ๕สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๔สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๑สาย 
ปi ๖๔ จาํนวน ๓ 
สาย 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการกอสร#างถนนคอนกรีต กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อยละ 
๘๐ ของ
เกษตรกร 
 

๑ - ๑ - ปi ๖๑ จาํนวน ๑ 
แหง 
ปi ๖๓ จาํนวน ๑ 
แหง 
 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อยละ 
๘๐ ของผู#ใช#
น้ํา 
 
 
 
 

๑ ๑ - - ปi ๖๑ จาํนวน ๑ 
แหง 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑ 
แหง 
 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการติดตั้งถังกรองสนิมแท#งค1
น้ําประปาหมูบ#าน 

กองชาง สํานักปลัด 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖
๑ 

๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การ
สงเสริมการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
และเพิ่มมุล
คาผลผลิต 
 
 
 
 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

มีระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ - - - ปi ๖๑ จาํนวน ๑ แหง การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-เพิ่มสายเมนไฟฟ2าสาธารณะ กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

- ๒ - - ปi ๖๒ จาํนวน ๒ แหง การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-กอสร#างเขื่อนถมดินบริเวณริมตลิ่ง กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 
 
 

๒ ๓ ๕ - ปi ๖๑ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๓สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๕สาย 
 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการขยายเขตไฟฟ2า กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#เส#นทาง 
 
 
 
 
 

- - ๑ - ปi ๖๓ จาํนวน ๑ แหง การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการขยายถนน กองชาง สํานักปลัด 

 

 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การ
สงเสริมการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
และเพิ่มมุล
คาผลผลิต 
 
 
 
 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

มีระบบ 
สาธารณูป 
โภค 
สาธารณูป 
การเพียงพอ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#เส#นทาง 
 

๕ ๑ ๒ ๕ ปi ๖๑ จาํนวน ๕สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๔ จาํนวน ๕ สาย 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการกอสร#างถนนลาดยาง กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#เส#นทาง 

๔ ๔ ๒ ๑ ปi ๖๑ จาํนวน ๔สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๔สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๔ จาํนวน ๑ สาย 

การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง 

กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 
 
 

- ๑ - - ปi ๖๒ จาํนวน ๑ แหง การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจําหมูบ#าน 

กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#น้ํา 
 

- ๒ - - ปi ๖๒ จาํนวน ๑ แหง การพัฒนาระบบ
โครงสร#างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

-โครงการซอมแซมคลองสงน้ํา กองชาง สํานักปลัด 

 

 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การ
สงเสริมการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
และเพิ่มมุล
คาผลผลิต 
 
 
 
 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

มีระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#ใช#เส#นทาง 
 

๒ ๑ ๒ ๒ ปi ๖๑ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๔ จาํนวน ๒ สาย 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการกอสร#างถนนหินคลุกบด
อัด 

กองชาง สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
ได#ความ
ปลอดภัย 

๒ ๑ ๑ ๑ ปi ๖๑ จาํนวน ๒สาย 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑สาย 
ปi ๖๓ จาํนวน ๑สาย 
ปi ๖๔ จาํนวน ๑ สาย 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการติดตั้งกล#องวงจรปOด กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ - - - ปi ๖๑ จาํนวน ๑ สาย มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการปรับปรุงแพปลาหน#าวัด
ลาดบัวขาว 

กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
เกษตรกร 
 

- ๑ - - ปi ๖๒ จาํนวน ๑ แหง มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการเปลี่ยนทอระบายน้ํา และ
เสริมปากครองสงน้ํา 

กองชาง สํานักปลัด 

 

 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๒.การ
สงเสริมการ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
และเพิ่มมุล
คาผลผลิต 
 
 
 
 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

๑.ด#านพัฒนา
โครงสร#าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

มีระบบ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ - - ปi ๖๑ จาํนวน ๑แหง 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑แหง 
 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการขยายระบบประปา
หมูบ#าน(วางทอ PVC) 

กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ - ๑ - ปi ๖๑ จาํนวน ๑แหง 
ปi ๖๓ จาํนวน ๑แหง 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการกอสร#างศาลา
เอนกประสงค1 

กองชาง สํานักปลัด 

สหกรณ1
ออมทรัพย1
ได#มาตรฐาน 

- - - ๑ ปi ๖๔ จาํนวน ๑ แหง มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการตอเติมระเบียงสหกรณ1
ออมทรัพย1 

กองชาง สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
มีความ
ปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ปi ๖๑ จาํนวน ๑แหง 
ปi ๖๒ จาํนวน ๑แหง 
ปi ๖๓ จาํนวน ๑แหง 
ปi ๖๔ จาํนวน ๑ แหง 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการติดตั้งกระจกโค#ง กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๒ - - - ปi ๖๑ จาํนวน ๒แหง 
 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการกอสร#างแท็งค1น้ําพร#อม
ติดตั้ง Submersible 

กองชาง สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๒ - - ๑ ปi ๖๑ จาํนวน ๒แหง 
ปi ๖๔ จาํนวน ๑ แหง 

มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ 

-โครงการกอสร#างรางน้ําตัว U 
พร#อมฝาปOด  

กองชาง สํานักปลัด 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

สงเสริม
การศึกษาให#
เปmนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจ#างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

สนับสนุนคาใช#จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับจัดการเรียนการ
สอน ใน ศพด. 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
นักเรียนมี
รางกาย
แข็งแรง 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร.วัดลาด
บัวขาว 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
นักเรียนมี
รางกาย
แข็งแรง 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

จัดซื้ออาการเสริม (นม) ศพด. สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมการ
จัดการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน 
ศพด.(จัดซื้อวัสดุการศึกษา) 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

ปรับปรุงซอมแซม ศพด. และ
ซอมแซมทรัพย1สินในสวนการศึกษา 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

สงเสริม
การศึกษาให#
เปmนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจ#างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน1 
ศพด. ต.ลาดบัวขาว 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมประสบการณ1
เรียนรู#ของเด็กใน ศพด. 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการเรียนรู#
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร#อม
สูประชาคมอาเซียน 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการเรียนรู#คาย
วิทยาศาสตร1ของเด็ก 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

   ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อน้ํายาพนยุง 
ทรายอะเบท และวัสดุอื่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

อบต.ลาดบัวขาว รวมกับ สวน
ราชการตาง ๆ จัดทําโครงการ 
อบต.สัญจรพบประชาชน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน 
ต.ลาดบัวขาว 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการฝgกอบรมการป2องกันและ
แก#ไขปNญหายาเสพติด 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
มีความ
ปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการประชุม
ประชาคมท#องถิ่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการอบรมผู#นําชุมชนเรื่องการ
คัดแยกขยะและการกาํจัดขยะ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเคราะห1คนพิการ 
ผู#สูงอายุ และผู#ปIวยโรคเอดส1 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเคราะห1เด็กยากจนและ
ด#อยโอกาสให#มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู#
พิการ ตําบลลาดบวัขาว 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู#สูงอาย ุ

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
มีความ
ปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

รวมกับ รพสต.จัดโครงการทีมหมอ
เยี่ยมผู#ปIวยติดเตียง 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสร#างภูมิคุ#มกันชีวิตเรียนรู#
อยางมีสุข 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบล 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ1กีฬา
ให#กับหมูบ#าน หมูที่ ๑ – ๗ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

การจัดซื้อเครื่องออกกาํลังกาย
กลางแจ#ง 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
มีความ
ปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู#สูงอาย ุ

สํานักปลัด สํานักปลัด 

   

สงเสริมการ
ปลูกต#นไม#
พืชผักสวน
ครัว 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการเรียนรู#
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ยา
ฆาหญ#า 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

 



 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด#าน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุนงบประมาณ
หลักประกันสุขภาพ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการสมทบสวัสดิการชุมชน  
ต.ลาดบัวขาว 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปmนอยูของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๓.ด#านการจัด
ระเบียบ 
ฃุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียนร#อย 

๓.ด#านการจัด
ระเบียบ 
ฃุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียนร#อย 

สงเสริมการ
พัฒนาความรู# 
ให#กับผู#บริหาร 
ผู#นําชุมชน
และพนักงาน 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

การจัดการเลือกตั้งผู#บริหารท#องถิ่น 
และสมาชิกสภาท#องถิ่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๓.ด#านการจัด
ระเบียบ 
ฃุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียนร#อย 

๓.ด#านการจัด
ระเบียบ 
ฃุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียนร#อย 

สงเสริมการ
ป2องกันภัย
ผายพลเรือน 
รวมคิด รวม
ทํา รวมกัน
แก#ไขปNญหา 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การรักษาความสงบ
เรียบร#อย และการรักษา
ความสงบเบื้องต#น 

โครงการเสริมสร#างการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ร#อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชนที่
มีความ
ปลอดภัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การรักษาความสงบ
เรียบร#อย และการรักษา
ความสงบเบื้องต#น 

โครงการเฝ2าระวังภัยในชีวิตและ
ทรัพย1สินของประชาชน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การรักษาความสงบ
เรียบร#อย และการรักษา
ความสงบเบื้องต#น 

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สกนักปลัด สํานักปลัด 

 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

สงเสริมการ
พัฒนาความรู# 
ให#กับผู#บริหาร
ผู#นําชุมชน
และพนักงาน 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

โครงการฝgกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน อบต. 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

โครงการทัศนศึกษาดุงานของ
ผู#บริหาร สมาชิกฯ และพนักงาน 
อบต. 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

โครงการฝgกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน อบต. 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

มีวัสดุ
สํานักงาน
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด สํานักปลัด 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอ
ร1เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 สํานักปลัด สํานักปลัด 

มีวัสดุงาน
บ#านงาน
ครัว
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุงานบ#านงานครัว สํานักปลัด สํานักปลัด 

 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

สงเสริมการ
พัฒนาความรู# 
ให#กับผู#บริหาร
ผู#นําชุมชน
และพนักงาน 

มีวัสดุ
สํานักงาน
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอ
ร1เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

มีวัสดุงาน
บ#านงาน
ครัว
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุงานบ#านงานครัว สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

มีวัสดุ
โฆษณา
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

มีวัสดุ
สํานักงาน
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองชาง สํานักปลัด 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอ
ร1เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร1 กองชาง สํานักปลัด 

 

 



 

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

๔.ด#านการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว 

สงเสริมการ
พัฒนาความรู# 
ให#กับผู#บริหาร
ผู#นําชุมชน
และพนักงาน 

มีวัสดุไฟฟ2า
วิทยุ
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ2าวิทย ุ กองชาง สํานักปลัด 

มีวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง สํานักปลัด 

มีวัสดุงาน
กอสร#าง
เพียงพอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุกอสร#าง กองชาง สํานักปลัด 

๔.พัฒนา
ความอุดม
สมบูรณ1และ
คุณภาพ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล#อม
ให#เปmนเมือง
นาอยู 

๕ด#านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ1
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 

๕ด#านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ1
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 

สงเสริมการ
ปลูกต#นไม#
พืชผักสวน
ครัว 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ของ
ผู#เข#ารวม
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การบริหารจัดการที่ดี 
สงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา 

โครงการปลูกต#นไม#ริมถนน สํานักปลัด สํานักปลัด 

 

 



๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๖.ด#าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

๖.ด#านศิลป 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# มี
ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการฝgกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให#กับประชาชน 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต1 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ  สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการสืบทอดและสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 



 
 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร, 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร1

จังหวัด 

 ยุทธศาสตร1 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร1
อปท. 

เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด
ระดับ 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

              คาเป2าหมาย ความก#าวหน#าของ
เป2าหมาย 

กลยุทธ1 ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓.พัฒนา
สังคม
คุณธรรมและ
สังคม
เข#มแข็ง 

๖.ด#าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

๖.ด#านศิลป 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

ประชาชนมี
การพัฒนา
ความรู# มี
ความ
เข#มแข็งทาง
รางกายและ
จิตใจ 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการสืบทอดและสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการทําบุญตักบาตรฟNงเทศ ฟNง
ธรรม 

สวน
การศึกษา 

สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการปกป2องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ความพึง
พอใจร#อย
ละ ๘๐ ของ
ประชาชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ปiละ ๑ ครั้ง การปลูกฝNง ทํานุ
บํารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปNญญา
ท#องถิ่น 

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู#สูงอายุ
ในวันสงกรานต1 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

 

 

 



 



 
 
ส-วนท่ี ๔ การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป!ไปสู-การปฏิบัติ 

  ๑.ยุทธศาสตร,การพัฒนาและแผนงาน 
 
ท่ี ยุทธศาสตร, ด�าน แผนงาน หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน-วยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑.ด#านพัฒนาโครงสร#าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ด#านบริการชุมชน
และสังคม 

-เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 

๒ ๒.ด#านสงเสริมคุณภาพชีวิต ด#านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สร#างความเข#มแข็ง
ชุมชน 
-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห1 
 

สวนการศึกษา 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
 
สวนการศึกษา 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

ด#านการเศรษฐกิจ 
 

-การเกษตร สํานักปลัด สํานักปลัด 

ด#านการดําเนินงาน
อ่ืน 

-งบกลาง สํานักปลัด สํานักปลัด 

๓ ด#านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร#อย 

ด#านการบริหารท่ัวไป 
 

-บริหารท่ัวไป 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

๔ ด#านการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทองเท่ียว 

ด#านบริหารงานท่ัวไป -บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด สํานักปลัด 

ด#านบริการชุมชน
และสังคม 

-การศึกษา 
-เคหะชุมชน 

สํานักปลัด 
กองชาง 

สํานักปลัด 

๕. ด#านการบริหารจัดการ
อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อม 

ด#านบริการชุมชน
และสังคม 

-สร#างความเข#มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

๖ ด#านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปNญญา
ท#องถ่ิน 

ด#านบริการชุมชน
และสังคม 

-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห1 

สวนการศึกษา 
 
สํานักปลัด 

สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 

 
 

 



ส-วนท่ี ๕   
การติดตามและประเมินผล 

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร, 
  แนวทางการ พิจารณาการ ติดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาท# อง ถ่ินตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด#วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก#ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปmนแบบท่ีกําหนดให#คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท#องถ่ิน ดําเนินการให#
คะแนนตามเกณฑ1ท่ีกําหนดไว# ซ่ึงเปmนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให#แล#ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช#งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร1เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนา
ท#องถ่ินสี่ปi ประกอบด#วย 
  ๑.๑ ข#อมูลสภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐานขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ๒๐ คะแนน 
  ๑.๒ การวิเคราะห1สภาการณ1และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
  ๑.๓ ยุทธศาสตร1 ๖๕ คะแนน ประกอบด#วย 
   ๑. ยุทธศาสตร1ขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ๑๐ คะแนน 
   ๒. ยุทธศาสตร1ขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
   ๓. ยุทธศาสตร1จังหวัด ๑๐ คะแนน 
   ๔. วิสัยทัศน1 ๕ คะแนน 
   ๕.  กลยุทธ1 ๕ คะแนน 
   ๖. เป2าประสงค1ของแตละประเด็นกลยุทธ1 ๕ คะแนน 
   ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร1 ๕ คะแนน 
   ๘. แผนงาน ๕ คะแนน 
   ๙. ความเชื่อมโยงยองยุทธศาสตร1ในภารรวม ๕ คะแนน 
   ๑๐. ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ1ท่ีควรได#เพ่ือให#เกิดความสอดคล#องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท#องถ่ินขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ไมควรน#อยกวาร#อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒน 
ท�องถ่ินส่ีป!ประกอบด�วย 
   ๒.๑  การสรุปสถานการณ1การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
   ๒.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปiไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
   ๒.๓  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปiไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
   ๒.๔  ยุทธศาสตร1และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
   ๒.๕  โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด#วย 
    ๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
    ๒. กําหนดวัตถุประสงค1สอดคล#องกับโครงการ ๕ คะแนน 



 
 

 ๓.  เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได# 
                                               ถูกต#อง ๕ คะแนน 
    ๔.  โครงการมีความสอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร1ชาติ ๒๐ ปi ๕ คะแนน 
    ๕. เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล#องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

     และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒   ๕  คะแนน 
๖. โครงการมีความสอดคล#องกับ Thailand   ๔.๐    ๕  คะแนน 
๗.  โครงการสอดคล#องกับยุทธศาสตร1จังหวัด ๕ คะแนน 
๘. โครงการแก#ไขปNญหาความยากจนหรือการเสริมสร#างให#ประเทศชาติม่ันคง    
    ยั่งยืนภายใต#หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
๙.งบประมาณมีความสอดคล#องกับเป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
๑๐.มีการประมาณการราคาถูกต#องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  คะแนน 
๑๑.มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล#องกับวัตถุประสงค1และผลท่ีคาดวาจะ 
     ได#รับ ๕ คะแนน 
๑๒.ผลท่ีคาดวาจะได#รับ สอดคล#องกับวัตถุประสงค1 ๕ คะแนน 

   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ1ท่ีควรได#เพ่ือให#เกิดความสอดคล#องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท#องถ่ินขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ไมควรน#อยกวาร#อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

๓.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร,เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนา 
ท�องถ่ินส่ีป!ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข#อมูลสภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐานขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ๒๐ 
๒. การวิเคราะห1สภาวการณ1และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร1 ประกอบด#วย ๖๕ 
   ๓.๑  ยุทธศาสตร1ขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน ๑๐ 
   ๓.๒  ยุทธศาสตร1ขององค1กรปกคอรงสวนท#องถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ 
   ๓.๓  ยุทศาสตร1จังหวัด ๑๐ 
   ๓.๔  วิสัยทัศน1 ๕ 
   ๓.๕  กลยุทธ1 ๕ 
   ๓.๖  เป2าประสงค1ของแตละประเด็นกลยุทธ1 ๕ 
   ๓.๗  จุดยืนทางยุทศาสตร1 ๕ 
   ๓.๘  แผนงาน ๕ 
   ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร1ในภาพรวม ๕ 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ 
                                     รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 



 
๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ใช#การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช#ตัวแบบวัดผล
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวข#อท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงค1ท่ีกําหนดไว#ในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม 
  ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช#แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๑. แบบตัวบงชี้และการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
  ๒. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard MoDel ของ Kaplan & Norton 
  ๓. แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) ) 
  ๔. แบบเชิงเหตุผล (Logical  Model) 
  ๕. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS) 
  ๖. แบบการประเมินโดยใช#วิธีการแก#ไขปNญหาหรือเรียนรู#จากปNญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-
Solving  Method 
  ๗. แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory  Method) 
  ๘. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evluation) 
  ๙. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Addessment Model) 
  ๑๐.แบบประเมินตนเอง (Self – Asessment Model) 
  ๑๑.แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต#องอยูภายใต#กรอบข#อ ๑ – ๑๐ หรือ
เปmนแบบผสม ก็ได# 
  เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได#จริง ๆ คืออะไร คาใช#จาย (Cost) เวลา 
(Time) เปmนไปตามท่ีกําหนดไว#หรือไม 
  ประชาชนได#ประโยชน1อยางไรหรือราชการได#ประโยชน1อยางไร 
  วัดผลนั้นได#หรือไม หรือวัดได#เทาไร (Key Performance Indecator : KPis) 
  ผลกระทบ (Impact 
 
๔. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต 
๔.๑  ผลกระทบนําไปสู-อนาคต  (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ป2องกัน อยางไร เปmนต#น) 
  ในทางทฤษฎีวิชาการการจัดการ ชี้วา องค1กรตาง ๆ ไมวาจะเปmนองค1กรภาครัฐหรือองค1กร
ภาคเอกชนจะต#องพัฒนา เติบโตและอยูรอดได#ต#องมีการปรับตัวให#เข#ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล#อม
ภายนอก ๔ ประการ ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด#วย 
   ๑.สิ่งแวดล#อมด#านการเมือง 
   ๒. สิ่งแวดล#อมด#านเศรษฐกิจ 
   ๓. สิ่งแวดล#อมด#านสังคม 



    
   ๔. สิ่งแวดล#อมด#านวิทยาการใหม ๆ  
  องค1การบริหารสวนตําบลมีฐานะเปmนองค1กรภาครัฐองค1กรหนึ่ง จึงมีความจําเปmนท่ีจะต#องมี
ความสามารถในการปรับตัวให#เข#ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล#อมตางๆ ๔ ประการ เพ่ือให#องค1กรพัฒนาเติบโต
และอยูรอดตอไปได# วิสัยทัศน1ในการปฏิบัติงานในองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินต#องวิเคราะห1ตามสิ่งแวดล#อมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไปท้ัง ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑.การปรับตัวให#เข#ากับการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง 
  หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปNจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกได#เปmน ๒ ระดับ ได#แก 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท#องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได#แก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู#แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับท#องถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกได#เปmนหลายประเภท เชน 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม#กระท่ังการเมืองในระดับหมูบ#านท่ีจะต#องมีการเลือกต้ังผู#ใหญบ#าน
โดยราษฎรในหมูบ#านนั้น ๆ เปmนต#น 
  ในสภาพข#อเท็จจริงปNจจุบันและผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวข#องตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับท#องถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกต้ังในระดับท#องถ่ินต#องอาศัยภาพลักษณ1ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การให#เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองค1กรปกครองสวน
ท#องถ่ินโดยเลือกให#เฉพาะท#องถ่ินท่ีเปmนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปmนต#น 
  ในอนาคต อํานาจหน#าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท#องถ่ินและข#าราชการท#องถ่ินจะเปmนอยางไร
นั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดล#อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซ่ึงถายทอด
ออกมาเปmนนโยบายของรัฐท่ีมีตอ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปmน ๒ กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู#ท่ีจะปฏิบัติงานในอบต. จึง
จําเปmนท่ีจะต#องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให#เข#ากับสภาวการณ1
ดังกลาวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  ในสวนของปNจจัยการเมืองระดับท#องถ่ินด#วยกันเองนั้น ทุกฝIายท่ีเก่ียวข#องจะต#องเข#าใจบทบาท
หน#าท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแล#วการตัดสินใจกําหนดนโยบายความเปmนหน#าท่ีของฝIายการเมืองท#องถ่ิน ทุกฝIาย
ควรต#องรู#ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท#องถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. , เทศบาล , อบต. 
และระดับหมูบ#าน เพราะการเมืองท#องถ่ินเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ1กันและจะต#องมีผลกระทบตอ อปท. ไม
ทางตรงก็ทางอ#อม ข#าราชการท#องถ่ินควรพยายามปรับข#อเท็จจริงในท#องถ่ินให#เข#ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปNญหาและความต#องการของคนในท#องถ่ินก็ต#องเปmนหน#าท่ีของ
ข#าราชการท#องถ่ิน ท่ีจะประยุกต1ใช#กฎหมาย ให#สามารถใช#ได#จริงตามสภาพและบริบทแวดล#อมของท#องถ่ินนั้น ๆ จึง
จะได#ชื่อวาเปmนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางแท#จริง 
  ๒.การปรับตัวเข#ากับเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 
     เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําให#ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปmนสาเหตุของ
ปNญหาอ่ืน ๆ ท่ีกระทบตอ อปท. ตามมาไมวาจะเปmนปNญหายาเสพติด ปNญหาโสเภณีเด็ก ปNญหาประชาชนเรียกร#องใน
สิ่งท่ีสามารถแก#ไขปNญหาเฉพาะหน#ามากกวาสิ่งท่ีแก#ไขปNญหาได#อยางยั่งยืน เชน ต#องการผ#าหมกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เปmนต#น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเข#มข#นของ 
 



 
 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ินในเรื่องของการ
แจกของให#แกราษฎร 
  อีกปNญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต#องเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพ่ือปากท#องของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแล#วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
รวมตลอดถึงปNญหาความยากจนของประชาชนจะสร#างความเข#มแข็งให#กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปmนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของ
ประชาชน เปmนต#น 
  ๓. การปรับตัวเข#ากับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ
พ้ืนท่ีต#องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปmนสังคมของคนพุทธบางพ้ืนท่ี
อาจเปmนสังคมของคนคริสต1หรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปmนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปmนสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนให#ความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท. เปmนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความ
รวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปmนสังคมท่ีประกอบด#วยชนเผาตางๆ มากมาย เปmนต#น 
  ๔. การปรับตัวเข#ากับวิทยาการใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  ในปNจจุบันกรมสงเสริมการปกครองท#องถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝgกอบรม
อยูเปmนประจํา เชน การฝgกอบรมการใช#คอมพิวเตอร1โปรแกรมตางๆ  การฝgกอบรมการจัดทําเว็บไซด1องค1กร เปmนต#น 
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ  มีเว็บไซด1เผยแพรข#อมูลขาวสารตางๆ ท่ีจําเปmนและเก่ียวข#องกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ท่ีปรับปรุงให#ทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตาง ๆ ผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส1 เปmน
ต#น  หากพนักงานท#องถ่ินให#ความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอร1เน็ตอยูเปmนประจํา ก็
จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมชัดตอระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา 
 
๔.๒  ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา(รวมถึงองค1ประกอบสําคัญของข#อมูลเพ่ือนําไปสูข#อเสนอแนะ 
เปmนต#น) 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว มีข#อสังเกต ข#อเสนอแนะ ผลจากาการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ1การพัฒนาตางๆ อยูภายใต#สิ่งแวดล#อมภายนอกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปiควรพิจาณาใช#แผนยุทธศาสตร1การพัฒนามาเปmนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปiและให#มีความสอดคล#องกัน 
  ๒. การจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ1คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
  ๓. ควรเรงรัดให#มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข#อบัญญัติงบประมาณรายจายให#สามารถ
ดําเนินการได#ในปiงบประมาณ นั้น 
  ๔. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให#เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละด#านท่ีจะต#องดําเนินการ
ซ่ึงจะชวยลดปNญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจายรายการใหม 



 
 

 

    ประกาศองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว
เรื่อง  ประกาศใช#แผนพัฒนา

  ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
๒๕๖๑–  ๒๕๖๔)  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ได#พิจารณาให#ความเห็นชอบแล#วในการประชุมสภา
องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  สมัย
พ.ศ. ๒๕๕๙  และผู#บริหารได#พิจารณาอนุมัติแล#ว นั้น
                   ในการนี้ องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวจึงข
๒๕๖๔)  ต้ังแตวันท่ี  ๑ เดือน ธันวาคม
   

  จึงประกาศให#ทราบโด

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  

 

 

 

     
    นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

ประกาศองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
เรื่อง  ประกาศใช#แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi  (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔

..................................................... 

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ได#พิจารณาให#ความเห็นชอบแล#วในการประชุมสภา

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี
และผู#บริหารได#พิจารณาอนุมัติแล#ว นั้น 

องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวจึงขอประกาศใช#แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
ธันวาคม ๒๕๕๙  เปmนต#นไป 

จึงประกาศให#ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (นายเฉลึยว   เก็งวิเชียรไชย) 
นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

 

๔) 

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi(พ.ศ. 
ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว ได#พิจารณาให#ความเห็นชอบแล#วในการประชุมสภา

เม่ือวันท่ี  ๒๙  เดือน พฤศจิกายน  

อประกาศใช#แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ.๒๕๖๑-



 

 
คํานํา 

 
  ด#วยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แกองค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให#องค1การบริหารสวนตําบลมีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท#องถ่ินของตนเอง ภายใต#การกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาด#วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ กําหนดวา “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปiขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน โดยให#
ความหมายของแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi ไว#ดังนี้ 
  “แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi” หมายความวา แผนพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ินท่ีกําหนด
วิสัยทัศน1 ประเด็นยุทธศาสตร1 เป2าประสงค1 ตัวชี้วัด คาเป2าหมาย และกลยุทธ1 โดยสอดคล#องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบ#านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปmนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปiงบประมาณแตละปi ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปmนแผนก#าวหน#าและให#หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขา  ได#เล็งเห็นความจําเปmนและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi  จึ งจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้ึน ซ่ึง ถือปฏิบั ติตาม
กระทรวงมหาดไทย วาด#วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข#อ ๑๗ 
โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมท#องถ่ิน และสอดคล#องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กร
ปกครองสวนท#องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบ#านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเปmนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปiงบประมาณแตละปi ซ่ึงมีความ
ตอเนื่องและแผนก#าวหน#า องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว หวังเปmนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ จะได#ใช#เปmนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปi และตอบสนองความต#องการของ
ประชาชนในเขตองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาวอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 
 
                  องค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
                               ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
            หน�า 
ส-วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 
  ๑. ด#านกายภาพ         ๑ 
  ๒. ด#านการเมืองการปกครอง       ๒ 
  ๓. ประชากร         ๓ 
  ๔. สภาพทางสังคม        ๓ 
  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๔ 
  ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๔ 
  ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท#องถ่ิน (ด#านการเกษตรและแหลงน้ํา)    ๕ 
  ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๖ 
  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๖ 
ส-วนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
  ๑.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได#รับ และการเบิกจายงบประมาณ  ๗ 
      ในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ๒. ผลท่ีได#รับจากการดําเนินงานในปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ๘ 
  ๓  .สรุปปNญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแก#ไขปiงบประมาณ  ๘ 
                       พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ส-วนท่ี  ๓   ยุทธศาสตร,ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน 
  ๑. ความสัมพันธ,ระหว-างแผนพัฒนาระดับภาค 
   - แผนยุทธศาสตร1ชาติ ๒๐ ปi      ๑๐ 
   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒   ๑๔ 
   - แผนพัฒนาภาค        ๑๕ 
   - แผนพัฒนากลุมจังหวัด       ๑๖ 
   - แผนพัฒนาจังหวัด       ๑๗ 
   - ยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรปกครองสวนท#องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ๑๙ 
   ๒. ยุทธศาสตร,ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน 
   - วัสัยทัศน1        ๒๑ 
   - ยุทธศาสตร1        ๒๑ 
   - เป2าประสงค1        ๒๑ 
   - ตัวชี้วัด        ๒๒ 
   - คาเป2าหมาย        ๒๓ 
   - กลยุทธ1        ๒๔ 
   - จุดยืนทางยุทธศาสตร1       ๒๔ 
   - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร1ในภาพรวม     ๒๔ 



      สารบัญ 
 
            หน�า 
ส-วนท่ี ๓ ยุทธศาสตร,ขององค,กรปกครองส-วนท�องถ่ิน(ต-อ) 
  ๓.  การวิเคราะห,เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
  - การวิเคราะห1กรอบการจัดทํายุทธศาสตร1ของ อปท.     ๒๕ 
  - การประเมินสถานการณ1สภาพแวดล#อมภายนอกท่ีเก่ียวข#อง    ๒๖ 
  - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร1การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร1การพัฒนาของ   ๒๙ 
  อปท. (แบบ ยท. ๐๑) 
  -แผนผังยุทธศาสตร1  (แบบ  ยท.๐๒)      ๓๔ 
  -รายละเอียดยุทธศาสตร1 (แบบ ยท. ๐๓)      ๓๖ 
ส-วนท่ี ๔ การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป!ไปสู-การปฏิบัติ 
  ๑. ยุทธศาสตร1การพัฒนาและแผนงาน      ๕๓ 
  ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท#องถ่ิน 
  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (แบบ ผ. ๐๗)   ๕๔ 
  - บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับองค1กรปกครองสวนท#องถ่ินดําเนินการ (แบบ ผ.๐๑) ๕๖ 
  - บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองค1กรปกครองสวนท#องถ่ิน สวนราชการ  ๙๑ 
    รัฐวิสาหกิจ องค1กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒) 
  - บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค1การบริหารสวนจังหวัด ๙๔ 
  (แบบ ผ.๐๓) 
  -บัญชีครุภัณฑ1แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (แบบ ผ.๐๘)     ๙๙ 
ส-วนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล 
  ๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร1      ๑๐๗ 
  ๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๑๐๘ 
  ๓.สรุปผลการพัฒนาท#องถ่ินในภาพรวม      ๑๐๘ 
  ๔.ข#อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินในอนาคต    ๑๐๘ 
 
 
 
     .......................................................................... 
   
 
   
   
 
 



     
 

ท่ี รบ ๗๙๑๐๑/    
     
 

     

เรื่อง   ขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
 

เรียน  นายอําเภอบ#านโปIง 

สิ่งท่ีสงมาด#วย    ๑.  แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
  ๒. สําเนาประกาศใช#แผนฯ

 

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ
เห็นชอบแล#ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ผู#บริหารได#พิจารณาอนุมัติแล#ว 
 

  ในการนี้ จึงขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
๑  ฉบับ  มาพร#อมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
     

 

          
          นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑ 

 

   ท่ีทําการองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว
         หมูท่ี  ๔  อําเภอบ#านโปIง  รบ  

  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  

แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)    
สําเนาประกาศใช#แผนฯ     

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#ดําเนินการจัดทําแหนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ

เห็นชอบแล#ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๒๙

ในการนี้ จึงขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  พรอ#มประกาศใช#แผนฯ จํานวน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 

      (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

การองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ#านโปIง  รบ  ๗๐๑๑๐ 

จํานวน  ๑  เลม 
จํานวน  ๑  ฉบับ 

ได#ดําเนินการจัดทําแหนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi  
เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ

๒๙พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และ

พรอ#มประกาศใช#แผนฯ จํานวน 



 

ท่ี รบ ๗๙๑๐๑/    
     
 

     

เรื่อง   ขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
 

เรียน  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ินระดับอําเภอ

สิ่งท่ีสงมาด#วย    ๑.  แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
  ๒. สําเนาประกาศใช#แผนฯ

 

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว     ได#ดําเนินการจัดทําแหนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ
เห็นชอบแล#ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
ผู#บริหารได#พิจารณาอนุมัติแล#ว 
 

  ในการนี้ จึงขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ิน
๑  ฉบับ  มาพร#อมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
     

 

          
          นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑ 

   ท่ีทําการองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว
         หมูท่ี  ๔  อําเภอบ#านโปIง  รบ  

          มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ินระดับอําเภอ 

แผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    
สําเนาประกาศใช#แผนฯ     

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว     ได#ดําเนินการจัดทําแหนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi 
เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ

เห็นชอบแล#ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๒๙  

ในการนี้ จึงขอสงแผนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  พรอ#มประกาศใช#แผนฯ จํานวน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 

      (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
นายกองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

การองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ#านโปIง  รบ  ๗๐๑๑๐ 

จํานวน  ๑  เลม 
จํานวน  ๑  ฉบับ 

ตามท่ีองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว     ได#ดําเนินการจัดทําแหนพัฒนาท#องถ่ินสี่ปi  
เสร็จเรียบร#อยแล#ว  ซ่ึงสภาองค1การบริหารสวนตําบลลาดบัวขาว  ได#พิจารณาให#ความ

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ และ

พรอ#มประกาศใช#แผนฯ จํานวน 



 

  

 
 

 

 

 

 


