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ค้าน้า
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เป็นแผนพัฒนาที่จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ไปสูํการ
ปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดในระดับโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตรายปี (รวม ๓ ปี) งบประมาณรายปี
(รวม ๓ ปี) ผลที่คาดวําจะได๎รับและหนํวยงานรับผิดชอบ นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีนี้ ยังสามารถติดตามและ
ประเมินผลผํานทางInternet ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ
การกาหนดเป้าหมายดาเนินงานในแผนพัฒนาสามปีนี้ เป็นการกาหนดโดยการประมาณการ
จากรายได๎ขององค์การบริหารสํวนตาบลตาบลลาดน้าเค็ม ที่คาดวําจะได๎รับในแตํละปีงบประมาณ และการ
ประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการ ดังนั้น เป้าหมาย
ตามแผน พัฒนาสามปีนี้ อาจมีการปรับปรุง แก๎ไข หรือเพิ่มเติมเพื่อให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่ได๎รับจริงหรือ
งบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ที่สอดคล๎องกับปัญหา ศักยภาพและความต๎องการของ
ประชาชน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแตํละปี
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ได๎มี
การรับฟังปัญหาความต๎องการของประชาชน โดยได๎จัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน เพื่อเสนอปัญหาความ
ต๎องการ และนาปัญหาความต๎องการของประชาคมหมูํบ๎าน และข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒน ามาจัดประชุม
ประชาคมตาบล โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเป็นผู๎รวบรวมปัญหาและความ ต๎องการ
นามาจัดทาแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล พิจารณารํางแผนพัฒนา
สามปี
เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารสํวนตาบล และนายกองค์การบริหารสํวนตาบล เสนอแผนพัฒนาสามปีตํอ สภา
องค์การบริหารสํวนตาบลให๎ความเห็นชอบ และนายกองค์การบริหารสํวนตาบล ประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ตํอไป
องค์การบริหารสํวนตาบล ลาดน้าเค็ม ขอขอบคุณ กานัน – ผู๎ใหญํบ๎าน, สมาชิกสภา อบต .,
ผู๎นาชุมชน, ราษฎร ในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ทุกทําน, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา และคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล ที่ได๎ให๎ความรํวมมือในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม จนสาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม

ส่วนที่ 1
บทน้า
ด๎วยองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม มีนโยบายที่จะใช๎หลักการ การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล โดยถือเอาปัญหาและความต๎องการของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ที่จะดาเนินการเพื่อแก๎ไข และตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนอยํางแท๎จริงและยั่งยืน ประกอบกับผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนตาบล ได๎มีนโยบายที่จะมุํงพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็มให๎มีมาตรฐานในการดารงชีวิต มี
จิตสานึกในการรักษาท๎องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ข๎อ 18 กาหนดให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดทาแผนและทบทวนแผนสามปีให๎แล๎วเสร็จในเดือนมิถุนายนกํอนงบประมาณ
ประจาปี และข๎อ 6 การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องสอดคล๎องกับระเบียบวําด๎วยการ
ประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มี
ความสอดคล๎องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดขึ้นสาหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจาปี กลําวคือ
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจําย
ประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให๎กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผํานกระบวนการการมีสํวนรํวม
ของประชาชน
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่ต๎องแสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห๎วง
ระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับงบประมาณรายจํายประจาปี
โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจา ปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพ
ความพร๎อมอยํางน๎อย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎ของโครงการ /
กิจกรรม รวมทั้ง ผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ / กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูํในแผนประจาปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร๎อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให๎สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช๎ในการจัดทา
งบประมาณรายจํายประจาปีได ตํอไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
1) เพื่อแสดงให๎เห็นถึงการแปลงแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติในรอบระยะเวลาสามปี
2) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎องและสามารถตอบสนอง
ตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อแสดงการจัดเตรียมโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุใน
เอกสาร งบประมาณประจาปีและนาไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ
4)เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
5) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจํายประ
จาปี
6) เพื่อลดปัญหาความซ้าซ๎อนในการทางาน และลดความเสี่ยงจากการบริหารที่ไร๎ทิศทาง
7) เพื่อเป็นฐานข๎อมูลสาหรับผู๎บริหารในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจาปี
8). เพื่อเป็นการเตรียมโครงการตํางๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ
9). เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
และการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี
10). เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม วํา
เป็นอยํางไรโดยจะต๎องสอดคล๎องและสามารถสนองตอบตํอวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1.3 ขั้นตอนในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
เพื่อให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย
มีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและแผนพัฒนามีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารสํวน ตาบลลาดน้าเค็ม จึงได๎
กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท้าแผน
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เป็นหนํวยงานรับผิดชอบใน
การ จัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) โดย
ขอรับอนุมัติ จากนายกองค์การบริหารสํวนตาบล ซึ่งโครงการดังกลําวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินชัดเจน แล๎ว แจ๎ง ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ ได๎แกํ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล หนํวยงานภายในองค์การบริหารสํวน
ตาบล และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิน่ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องปัญหาความต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อนาเสนอตํอ คณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่นและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องจัดประชุม เพื่อ
รํวมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช๎เป็นแนวทางการพัฒนา
สามปี และเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีตํอไป

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูล
ที่จาเป็นตํอการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
โดยจะต๎องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข๎อมูลพื้นฐานของท๎องถิ่น ให๎ครบถ๎วน ทันสมัย โดยข๎อมูลดังกลําว ควร
แสดงแนวโน๎ม ที่เปลี่ยนแปลง แสดงคําเฉลี่ยร๎อยละ และการวิเคราะห์ ข๎อมูลตลอดจนการให๎ ความเห็นซึ่งข๎อมูล
ที่ควรจัดทาได๎แกํ ข๎อมูลประชาชน สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสํงการพาณิชย์ และข๎อมูล
งบประมาณ เป็นต๎น
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลประกอบด๎วย
๔ กิจกรรมหลัก คือ
๒.๑ การประเมิน ผลการพัฒนาที่ผํานมาทั้ง ในเชิง ปริมาณและในเชิง คุณภาพ
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให๎สอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของประชาคม/ชุมชน ในห๎วงระยะเวลาสามปี
๒.๓ การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาตามความจาเป็นเรํงดํวน
๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การก้าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาชํวงสามปีแล๎ว ให๎พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา และ.กาหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา ที่จะต๎องดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท้ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม คัดเลือก
โครงการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี โดยพิจารณาจากความจาเป็นเรํงดํวนขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารสํวนตาบล
และความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่
ดาเนินการ โดยมาจัดทารายละเอียดโครงการในด๎านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณระยะเวลา
ผู๎รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม จัดทารําง
แผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะประชาคมและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง แล๎วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ์ตํอไป
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล เสนอรํางแผนพัฒนาสามปีที่ผํานการพิจารณา
เห็นชอบแล๎ว ให๎นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม พิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช๎
แผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ได๎
พิจารณาอยํางรอบคอบให๎เห็นถึง ความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดาเนิน งานตํางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่น อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิด ประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบไปด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์การบริหารสํวนตาบล และแหลํงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณจํายด๎วย
คน ซึ่งหมายรวมตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงานเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตําง
หลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลจะต๎องนาศักยภาพของกาลังคนเหลํานั้นมาใช๎ รวมทั้ง
ต๎องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให๎กับ องค์การบริหารสํวนตาบล และถ๎าพิจารณาใน
ความหมายอยํางกว๎างและอาจหมายรวมถึงประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งจะมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น ด๎วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนามาใช๎ในการ
บริหารจัดการท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด
โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให๎มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก๎าวหน๎าของสังคมโดยสํวนรวมได๎อยํางเทําทัน และใช๎วัสดุอุปกรณ์ได๎อยํางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต๎อง ศึกษาและ
นาไปปฏิบัติอยํางตํอ เนื่อง

-------------------------------------------

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ภาพถ่ายแสดงสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

2.2 ตราสัญลักษณ์ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม

ค้าอธิบาย
รูปลักษณะ เป็นตรารูปวงรี
ขอบบน มีอักษร “ องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม”
ขอบลําง มีอักษร
“ อ.ผักไหํ จ.พระนครศรีอยุธยา”
รูปตรงกลางวงรี มีรูปปลาชํอน รูปนกกระทา รูปน้าปลา และปลาร๎ากระป๋อง
ความหมาย
รูปปลาช่อน สื่อความหมายวําพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เป็นพื้นที่อุดม
สมบูรณ์คือในน้ามีปลาและในนามีข๎าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจานวนมาก
รูปน้้าปลาและปลาร้ากระป๋อง สื่อความหมายได๎วํา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในตาบลลาดน้าเค็ม
ที่สร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา ที่มีมากในตาบลลาดน้าเค็ม
รูปนกกระทา สื่อความหมายได๎วํา เป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ให๎กับประชากรสํวนใหญํ ของตาบล
ลาดน้าเค็ม

2.3 อาณาเขต
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ตั้งอยูํที่หมูํ ๔ ตาบลลาดน้าเค็ม อาเภอผักไหํ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๒๐ ระยะหํางจากที่วําการอาเภอผักไหํ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ตามถนน
สายผักไหํ – ป่าโมก รายละเอียดตามแผนที่
ทิศเหนือ
ติดตํอตาบล
โคกช๎าง
อาเภอผักไหํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต๎
ติดตํอตาบล
กุฎี อาเภอผักไหํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตํอตาบล
บ๎านแค
อาเภอผักไหํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตํอตาบล
อมฤต อาเภอผักไหํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.4 เนื้อที่
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม มีเนื้อที่ ๒๑.๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๑๔,๑๙๐.๕ ไรํ
2.5 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม มีสภาพเป็นที่ราบลุํม เหมาะกับทาอาชีพเกษตรกรรม
ทาสวนผลไม๎ เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2.6 ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ตั้งอยูํบริเวณภาคกลาง จึงได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎โดยตรง ทาให๎มีฝนตกติดตํอกันเป็นระยะเวลานาน สาหรับฤดูกาลนั้นคล๎ายคลึงกับจังหวัด
อื่น ๆ ในภาคกลาง
2.7 ทรัพยากรธรรมชาติ
 มีแหลํงน้าธรรมชาติ ได๎แกํ
- บึง, หนองและอื่น ๆ 4 แหํง คือ หนองบัว หนองบางทอง หนองแขยงและหนองขโมย
- แมํน้า, ลาคลอง 3 แหํง คือ คลองบางปลากด คลองสามซ๎ายและคลองชลประทาน

2.8 ลักษณะประชากร
เนื่องจากเป็นเขตชานเมือง มีการย๎ายถิ่นฐานมาก ประชากรรวมจานวนทั้งสิ้น 5,133 คน เฉลี่ย
ความหนาแนํนของประชากร 244.42 คน/ตารางกิโลเมตร

2.8.1 แผนภูมิประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
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2.9.1 กราฟประชากรครัวเรือนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ต้าบลลาดน้้าเค็ม
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รายละเอียดจ้านวนครัวเรือน และจ้านวนประชากร
ล้าดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

1

หมูํที่ 1 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 2 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 3 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 4 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 5 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 6 ตาบลลาดน้าเค็ม
หมูํที่ 1 ตาบลโคกช๎าง
หมูํที่ 2 ตาบลโคกช๎าง
หมูํที่ 3 ตาบลโคกช๎าง
หมูํที่ 4 ตาบลโคกช๎าง
หมูํที่ 5 ตาบลโคกช๎าง
หมูํที่ 2 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 3 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 5 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 6 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 7 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 8 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 9 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 10 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 11 ตาบลผักไหํ
หมูํที่ 12 ตาบลผักไหํ

101
87
98
124
115
133
107
72
117
93
95
10
44
1
7
108
13
9
21
18
151

163
142
160
219
211
226
178
131
192
118
165
18
73
5
7
142
14
8
23
12
147

156
144
144
219
229
234
198
111
208
128
201
17
47
0
11
143
10
11
33
23
127

319
286
354
438
440
460
376
242
400
246
366
35
120
5
18
285
24
19
56
35
274

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หมายเหตุ

หมายเหตุ ข้อมูลจากส้านักทะเบียนอ้าเภอผักไห่ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556
2.10 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
 ผลิตภัณฑ์
- มีผลิตภัณฑ์ของกลุํมแมํบ๎าน คือ ผลิตภัณฑ์ปลาร๎ากระป๋อง เต๎าเจี้ยว น้าปลา
- มีผลิตภัณฑ์ของกลุํมแมํบ๎าน คือ ปลาแดดเดียว
- มีผลิตภัณฑ์ของกลุํมแมํบ๎าน คือ ดอกไม๎ประดิษฐ์จากใยถุงนํองเป็นของชารํวย

2.11 สภาพทางสังคม
 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหํง
- โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
- โรงเรียนวัดไผํล๎อม (โสภณวิทยา)
- โรงเรียนวัดราษฎรนิยม
- โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก

-

การศึกษานอกระบบ
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑ แหํง
มีที่อํานหนังสือประจาหมูํบ๎าน
๕ แหํง
- มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน. 1 แหํง
การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน ๒ แหํง
๑. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบลโคกช๎าง
๒. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจาตาบลลาดน้าเค็ม

2.12 การบริการพื้นฐาน
 การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้
ต้าบลลาดน้้าเค็ม
- ถนนลาดยาง 2 เส๎น
- ถนนคอนกรีต 37 เส๎น
- ถนนดินลูกรัง 5 เส๎น
ต้าบลโคกช้าง
- ถนนลาดยาง 7 เส๎น
- ถนนคอนกรีต 10 เส๎น
- ถนนดินลูกรัง 3 เส๎น
ต้าบลผักไห่
- ถนนลาดยาง - เส๎น
- ถนนคอนกรีต 6 เส๎น
- ถนนดินลูกรัง 4 เส๎น
 ระบบไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน
- ใช๎ไฟฟ้าทุกครัวเรือน จานวนหมูํบ๎านที่ไฟฟ้าเข๎าถึง ๒1 หมูํบ๎าน (ร๎อยละ ๑๐๐)

 ระบบประปา
- มีประปาหมูํบ๎านตาบลลาดน้าเค็ม 4 แหํง
- มีประปาหมูํบ๎านตาบลโคกช๎าง 3 แหํง
- มีประปาหมูํบ๎านตาบลผักไหํ 3 แหํง
- มีระบบประปาสํวนภูมิภาค ๕ หมูํบ๎าน
 การสื่อสาร
- มีหอกระจายขําวหมูํบ๎าน ๗ แหํง
- โทรศัพท์สาธารณะ ๕ แหํง
- เสียงตามสาย ๑ แหํง
2.13 การท่องเที่ยว
- มีสถานที่ทํองเที่ยว คือ วัดไผํล๎อม และ หนองสาธารณะหนองบัว
2.14 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
ด้านการคลังและงบประมาณ
- รายได้ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รวมทั้งสิ้น
จ้านวน 26,449,616.05 บาท
แยกเป็น
 รายได๎จากภาษีอากร จานวน
56,161.50 บาท
 คําธรรมเนียม คําปรับและคําใบอนุญาต จานวน
3,600.00 บาท
 รายได๎จากทรัพย์สิน จานวน
238,777.49
บาท
 รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
บาท
 รายได๎เบ็ดเตล็ด จานวน
19,029.95.00
บาท
 รายได๎จากทุน จานวน
บาท
 รายได๎จากภาษีจัดสรร จานวน
14,497,437.11
บาท
 รายได๎จากเงินอุดหนุน
จานวน
4,853,814.00
บาท
 รายได๎เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน
11,634,610.00 บาท
ให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
- รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รวมทั้งสิ้น
แยกเป็น
 งบกลาง จานวน
 เงินเดือน จานวน
 คําจ๎างประจา จานวน
 คําตอบแทน จานวน
 คําจ๎างชั่วคราว จานวน
 คําใช๎สอย จานวน

6,780,796.00

บาท

จ้านวน 23,395,304.31 บาท
441,225.00
1.811,324.00 บาท
112,560.00
4,607,001.50
1,432,132.00
3,919,684.73

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 คําวัสดุ จานวน
2,040,828.40 บาท
 คําสาธารณูปโภค จานวน
189,827.68 บาท
 เงินอุดหนุน จานวน
20,000.00 บาท
 คําครุภัณฑ์ จานวน
640,940.00 บาท
 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จานวน
1,379,000.00 บาท
 รายจํายอื่น จานวน
104,725.00 บาท
 รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ จานวน
6,696,056.00 บาท
- เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จ้านวน 3,054,311.74 บาท
ข๎อมูลจากสํวนการคลังองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
ด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม มีโครงสร๎างทางด๎านการเมือง การบริหาร ดังนี้
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ประกอบด๎วย
- ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน
1 คน
- รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน
1 คน
- เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน 1 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน
40
คน
 ฝ่ายบริหาร ประกอบด๎วย
- นายกองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน
- รองนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน
- เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน

1
2
1

 ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบล ประกอบด๎วย
1. ตาแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล
จานวน 1 คน
2. ตาแหนํงรองปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน 1 คน
3. ตาแหนํงหัวหน๎าสานักปลัด จานวน - คน
4. สังกัดสานักปลัด
จ้านวน 1
3
- พนักงานสํวนตาบล จานวน 2 คน
- ลูกจ๎างประจา จานวน 1 คน
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 4 คน
- พนักงานจ๎างทั่วไป จานวน
6
5. สังกัดสํวนการคลัง
จ้านวน
4
- พนักงานสํวนตาบล จานวน
1
- ลูกจ๎างประจา จานวน คน
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 3 คน
6. สังกัดสํวนโยธา
จ้านวน 2 คน
- พนักงานสํวนตาบล จานวน 1 คน
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 1 คน

คน
คน
คน

คน

คน
คน
คน

2.15 ลักษณะทางการปกครอง
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
แบํงเป็นหมูํบ๎าน ตามลักษณะการปกครองท๎องที่
จานวน 11 หมูํบ๎าน 2 ตาบล คือ ตาบลลาดน้าเค็ม ตาบลโคกช๎าง
 ต้าบลลาดน้้าเค็ม ประกอบด้วย
หมูํที่ 1 ตาบลลาดน้าเค็ม นางบุญมาก มานพ ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 2 ตาบลลาดน้าเค็ม นางประไพ พวงบุบผา ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 3 ตาบลลาดน้าเค็ม นายประเสริฐ สุขสอน ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 4 ตาบลลาดน้าเค็ม นายมนัส เล็กนิคม ตาแหนํง กานัน
หมูํที่ 5 ตาบลลาดน้าเค็ม นางจารัส สุขเพิ่ม ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 6 ตาบลลาดน้าเค็ม นายประเสริฐ เพ็ชรงาม ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
 ต้าบลโคกช้าง ประกอบด้วย
หมูํที่ 1 ตาบลโคกช๎าง นายวิชาญ ปิติการ ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 2 ตาบลโคกช๎าง นายสมศักดิ์ วงษ์ภมร ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 3 ตาบลโคกช๎าง นางสาอาง
ค์ ลาภใหญํ ตาแหนํง กานัน
หมูํที่ 4 ตาบลโคกช๎าง นายบุญมี เรียนหัต
ถกรรม ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
หมูํที่ 5 ตาบลโคกช๎าง นายดุสิต ชโลธร ตาแหนํง ผู๎ใหญํบ๎าน
2.16 จ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์(ข้อมูล ณ เดือน
พฤษภาคม 2556)
หมูํที่
ตาบล
จานวนผู๎สูงอายุ
จานวนผู๎พิการ
จานวนผู๎ป่วยเอดส์
หมายเหตุ
1
ลาดน้าเค็ม
45
5
2
ลาดน้าเค็ม
47
11
3
ลาดน้าเค็ม
55
10
4
ลาดน้าเค็ม
72
19
1
5
ลาดน้าเค็ม
76
17
1
6
ลาดน้าเค็ม
70
15
1
1
โคกช๎าง
53
6
2
โคกช๎าง
31
5
3
โคกช๎าง
69
7
4
โคกช๎าง
49
5
5
โคกช๎าง
62
14
2
ผักไหํ
4
2
3
ผักไหํ
22
3
6
ผักไหํ
1
7
ผักไหํ
37
9
8
ผักไหํ
7
9
ผักไหํ
1
1
10
ผักไหํ
14
4
11
ผักไหํ
3
12
ผักไหํ
17
5
-

ข้อมูลจากส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ณ.วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
2.17 ข้อมูลด้านองค์กรและการบริหาร
2.17.1 โครงสร๎างในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม จานวน
1 คน และสมาชิกองค์การบริหารสํวน
ตาบลลาดน้าเค็ม จานวน 42 คน มาจากการเลือกตั้ง
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม

ฝ่ายนิติบัญญัติ
ป่าแดด
สมาชิกสภา อบต.
 ประธานสภา อบต.
 รองประธาน อบต.
 สมาชิกสภา อบต.

ฝ่ายบริหาร
นายกองค์การบริหารสํวนตาบล
รองนายก อบต.
(2 คน)

เลขานุการนายก อบต.

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
พนักงานสํวนตาบล/ลูกจ๎างประจา
พนักงานจ๎าง

รายชื่อฝ่ายบริหาร
1. นายอานาจ เดชะ นายกองค์การบริหารสํวนตาบล
2. นายอภิชา กาลังแพทย์
รองนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
3. นายถวัลย์ เรืองเจริญ รองนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
4. นายโสภณ ลุนใต๎ เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนตาบล
รายชื่อฝ่ายนิติบัญญัติ
1. นายพรเทพ ส๎มเกลี้ยง ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
2. นายอนุชา ทรัพย์สุข รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
3. นางสิริกานต์ พวงประดูํ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
4. นายศุภฤกษ์ สารยิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
5. นายสมาน สุภาพวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
6. นายประยูร พิศาล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
7. นายบุญชู เรียนหัตถกรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
8. นายบุญสํง บุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
9. นายอุดร แสงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
10. นายขวัญชัย วงษ์เพ็ชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
11. นายทศพร พวงลาเจียก สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
12. นายวิชัย อํอนสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
13. นายปราชญา สการะเศรณี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
14. นายสุพจน์ ป่าขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
15. นายไพโรจน์ ผํองคณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
16. นายชูชาติ ภูํระย๎า
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
17. นางปริยากร คล๎ายบวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
18. นายสมบัติ สุขสุคนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
19. นายประกอบ ลาภใหญํ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
20. นายสิริวัฒน์ เรียนหัตถะกรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
21. นางสุพิมนต์ เรียนหัตถกรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
22. นายโปรํง เผือกสีผุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
23. นายวิรัตน์ เรียนหัตถะกรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
24. นายเสนํห์ บัวอุไร
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
25. นายปัญญา คาประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
26. นายปรีชา ชื่นชอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
27. นายสุพจน์ พจน์รํมโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
28. นายอดุลย์ ศิริพฤกษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
29. นายสมโภชน์ เรืองอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
30. นางวิมาน ธัณญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
31. นายสราวุธ พึ่งฉ่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
32. นายเสนาะ ศึกษาการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
33. นายสมนึก อิ่มจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
34. นายนิคม ปรีชาเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล

35. นายวินัย ทรงดาวเรือง
36. นางอาพันธ์ แซํหลา
37. นางพรกมล ศรีนวล
38. นายทิระ ธนะวิบูรณ์
39. นางวันนา อินทร์ถาวร
40. นางสาเนียง สีเหลือง
41. นางอุไรวรรณ เปาอินทร์
42. นายปัญญา เปาอินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล

๒.1๘ อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดเค็ม
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารสํวนตาบลมีอานาจหน๎าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย องค์การบริหารสํวนตาบล มีหน๎าที่ต๎องทาในเขต
องค์การบริหารสํวนตาบล ดังตํอไปนี้
(๑) จัดให๎มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตํอ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ
(๗) คุ๎มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให๎ตาม
ความจาเป็นและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย องค์การบริหารสํวนตาบลอาจจัดทากิจการในเขต
องค์การบริหารสํวนตาบล ดังตํอไปนี้
(๑) ให๎มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให๎มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวํางโดยวิธีอื่น
(๓) ให๎มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) ให๎มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ๎มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวนตาบล
(๑๐) ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือ และทําข๎าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) การทํองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
มาตรา ๖๙ อานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา
๖๘ นั้น ไมํเป็นการตัดอานาจหน๎าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนํวยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ดาเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แตํต๎องแจ๎งให๎องค์การบริหารสํวนตาบลทราบลํวงหน๎า
ตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารสํวนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกลําว ให๎กระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์กร หรือหนํวยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารสํวนตาบลไปประกอบการ
พิจารณาดาเนินกิจการนั้นด๎วย
มาตรา ๖๙ /๑ การปฏิบัติงานตามอานาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตาบลต๎องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และให๎คานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ๎าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วย
การนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๗๐
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให๎องค์การบริหารสํวน
ตาบลมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลและขําวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการใน
ตาบล เว๎นแตํข๎อมูลหรือขําวสารที่ทางราชการถือวําเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหํงชาติ
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารสํวนตาบลอาจออกข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลเพื่อใช๎บังคับ
ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลได๎เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งตํอกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของ
องค์การบริหารสํวนตาบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให๎องค์การบริหารสํวนตาบลออกข๎อบัญญัติหรือให๎มีอานาจ
ออกข๎อบัญญัติ ในการนี้จะกาหนดคําธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู๎ฝ่าฝืนด๎วยก็ได๎ แตํมิให๎
กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว๎นแตํจะมีกฎหมายบัญญัติไว๎เป็นอยํางอื่น
รํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลจะเสนอได๎ก็แตํโดยนายกองค์การบริหารสํวนตาบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลตามกฎหมายวําด๎วยการ
เข๎าชื่อเสนอข๎อบัญญัติท๎องถิ่น
เมื่อสภาองค์การบริหารสํวนตาบลและนายอาเภอให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนตาบลตามวรรคหนึ่งแล๎ว ให๎นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลงชื่อและประกาศเป็นข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนตาบลตํอไป
ในกรณีที่นายอาเภอไมํเห็นชอบด๎วยกับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลใด ให๎สํงคืนสภา
องค์การบริหารสํวนตาบลภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่นายอาเภอได๎รับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบล
ดังกลําวเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนตาบลพิจารณาทบทวนรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลนั้นใหมํ
หากนายอาเภอไมํสํงรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลคืนสภาองค์การบริหารสํวนตาบลภายในสิบห๎าวัน
นับแตํวันที่นายอาเภอได๎รับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลดังกลําว ให๎ถือวํานายอาเภอเห็นชอบกับรําง
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลนั้น
เมื่อสภาองค์การบริหารสํวนตาบลพิจารณาทบทวนรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลตาม
วรรคสี่แล๎ว มีมติยืนยันตามรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลเดิมด๎วยคะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสองในสาม
ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบลทั้งหมดเทําที่มีอยูํ ให๎นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลงชื่อและ

ประกาศเป็นข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลได๎โดยไมํต๎องขอความเห็นชอบจากนายอาเภอ แตํถ๎าสภา
องค์การบริหารสํวนตาบลไมํยืนยันภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลคืน
จากนายอาเภอหรือยืนยันด๎วยคะแนนเสียงน๎อยกวําสองในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบล
ทั้งหมดเทําที่มีอยูํ ให๎รํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนตาบลนั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนตาบลให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วย
การนั้น
เพื่อประโยชน์แกํกิจการขององค์การบริหารสํวนตาบล องค์การบริหารสํวนตาบลอาจขอให๎
ข๎าราชการ พนักงาน หรือลูกจ๎างของสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยการบริหารราชการ
สํวนท๎องถิ่น ไปดารงตาแหนํงหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารสํวนตาบลเป็นการชั่วคราวได๎โดยไมํขาดจาก
ต๎นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอานาจอนุญาตได๎ตามความจาเป็น และในกรณีที่เป็นข๎าราชการ
ซึ่งไมํอยูํในอานาจของผู๎วําราชการจังหวัด ให๎กระทรวงมหาดไทยทาความตกลงกับหนํวยงานต๎นสังกัดกํอนแตํงตั้ง
มาตรา ๗๓ องค์การบริหารสํวนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารสํวนตาบล หรือ
รํวมกับสภาตาบล องค์การบริหารสํวนตาบล องค์การบริหารสํวนจังหวัด หรือหนํวยการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการรํวมกันได๎ ทั้งนี้ เมื่อได๎รับความยินยอมจากสภาตาบล องค์การบริหารสํวนตาบล
องค์การบริหารสํวนจังหวัด หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จาเป็นต๎องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูํในอานาจหน๎าที่ของตน
๒.1๙ โอกาสและปัญหาอุปสรรคข้อจ้ากัดในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
โอกาสการพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- องค์การบริหารตาบลลาดน้าเค็ม มีสภาพทางกายภาพ เป็นที่ราบลุํมติดแมํน้า เหมาะสาหรับการฟื้นฟู
พัฒนาให๎มีการสาธารณูปโภคครบครันตามแบบขององค์การบริหารสํวนตาบล และเหมาะสาหรับการทา
การเกษตรกรรม
- องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม พืน้ ที่มาก ทาให๎มีโอกาสในการประกอบการค๎าลงทุนเพิ่มมากขึ้น
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เนื่องจากตาบลลาดน้าเค็ม เป็นมีพื้นที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติเป็นประจา ทาให๎ได๎รับความรํวมมือใน
การแก๎ไขปัญหาภัยธรรมชาติและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางรวดเร็ว
- มีการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- พื้นที่ตาบลลาดน้าเค็มสํวนใหญํติดแมํน้า ทาให๎มีโอกาสพัฒนาสองฝั่งแมํน้า เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพิ่มมากขึ้น
 ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประชากรมีการศึกษาในเกณฑ์ดี มีงานทา
- ตาบลลาดน้าเค็ม มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล๎อมอยํางตํอ เนื่อง
 ด้านอาชีพ
-พื้นที่ตาบลลาดน้าเค็ม เป็นที่ราบลุํมและมีน้าอุดมสมบูรณ์ตลอดปีเหมาะกับการทาเกษตร
ปัญหาอุปสรรคและข้อจ้ากัดในการพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาน้าทํวมในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ทาให๎ถนนและระบบสาธารณูปโภคเสีย
หาย

-เนื่องจากองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม มีพื้นที่คํอนข๎างกว๎างยากที่จะดูแล และให๎บริการตํางๆไมํ
ทั่วถึงเทําที่ควร
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การทิ้งขยะและน้าเนําเสียลงในคลองและลาเหมือง
สาธารณะทาให๎ลาน้าเนําเหม็น
- ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากการเผาขยะ /กลิ่น / สี / ฝุ่น ละออง
 ด้านสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
- การเสพยาเสพติดและการแพรํระบาดของโรคติดตํอ โรคเอดส์ (โดยเฉพาะกลุํมวัยรุํน)
- คนอายุ 60 ปีขึ้นไปออกกาลังกายน๎อยกวํา 3 ครั้ง ตํอสัปดาห์
- คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาน๎อยกวํา 1 ครั้ง ตํอสัปดาห์
 ด้านอาชีพ
- พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาน้าทํวม
- เนื่องจากเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการย๎ายถิ่นฐานเข๎ามา ทาให๎เกิดปัญหาและความต๎องการ
หลากหลาย การรวมกลุํมคํอนข๎างยาก

.

ส่วนที่ 3
สรุปผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา
ทั้ง ๙ ยุทธศาสตร์ โดยบรรจุในแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2555 จ้านวน โครงการ
จ้านวนโครงการ
จ้านวนโครงการที่ปรากฏ
จ้านวน
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์
อยู่ในแผนด้าเนินงาน
โครงการ
ของโครงการ
ปีงบประมาณ 2555
ที่ได้ปฏิบัติ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
146
23
15.75
ด๎านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7
ด๎านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1
ด๎านการบริหารจัดการด๎านการ
ทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5
2
40
ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การ
2
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
32
18
56.25
ด๎านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1
ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
16
7
43.75
ด๎านการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งสิ้น
214
50
23.36

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด้าเนินการ(แล้วเสร็จ)ในปีงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ
งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
1. โครงการจ๎างเหมาขุดตักดินด๎วยเครื่องจักร หมูํที
48,000.00
คมนาคม
12 ต.ผักไหํ
2. จัดซื้อยางมะตอย
196,000.00
3. โครงการจัดซื้อลูกรัง
98,000.00
4. โครงการจัดซื้อลูกรังพร๎อมเกลี่ยแตํงเรียบ
212,000.00
5. โครงการจัดซื้อหินคลุก
392,000.00
6. โครงการลอกวัชพืชเปิดทางน้าคลองสามซ๎าย หมูํ
98,000.00
ที่ 5 ต.ลาดน้าเค็ม
7. โครงการปรับปรุงสานักงานโดยกํอสร๎างพื้น คสล.
15,000.00
พร๎อมปูกระเบื้อง 2 จุด หมูํที่ 4 ต.ลาดน้าเค็ม
8. โครงการปรับภูมิทัศน์รอบ อบต.ลาดน้าเค็ม หมูํที่
99,000.00
4 ต.ลาดน้าเค็ม
9. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 ต.โคกช๎าง
99,000.00
10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 12 ต.ผักไหํ
71,000.00
11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 5 ต.โคกช๎าง
37,000.00
12. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 7 ต.ผักไหํ
97,000.00
13. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 1 ต.ลาด
81,000.00
น้าเค็ม
14. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 ต.ลาด
78,000.00
น้าเค็ม

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ
15. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 3 ต.ลาด
น้าเค็ม
16. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 2 ต.ลาด
น้าเค็ม
17. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 1 ต.โคกช๎าง
18. โครงการกํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ 3 ต.โคกช๎าง
19. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน๎าอบต.ลาด
น้าเค็ม หมูํที่ 4 ต.ลาดน้าเค็ม
20. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้าพร๎อมฝาปิดปาก
ราง หมูํที่ 6 ต.ลาดน้าเค็ม
21. โครงการถมดินพร๎อมปรับเกลี่ย หมูํที่ 4 ต.ลาด
น้าเค็ม
22. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 2 ต.โคกช๎าง
23. โครงการล๎มคันดินกั้นน้าด๎วยเครื่องจักร

รวม

23 โครงการ

งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)
96,000.00
96,000.00
99,000.00
94,000.00
99,000.00
48,000.00
98,000.00
74,000.00
96,000.00
2,421,000.00

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง 1. โครงการจัดซื้อไฟสํองสวํางสนามกีฬาต๎านยาเสพ
เสริมคุณภาพชีวิต
ติด
2. โครงการจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน
3.

งบประมาณเบิกจ่าย
(บาท)
-

33,000.00
58,000.00

รวม

2 โครงการ

91,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. จัดซื้อฟางอัดก๎อน
ด้านการบริหารจัดการ 2. โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา
3. คําจัดซื้อน้าดื่มขวดใส
4. จัดซื้อรองเท๎าบู๏ท
5. จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง
6. โครงการจัดซื้อโต๏ะทางานพร๎อมเก๎าอี้
7. โครงการจัดซื้อโต๏ะประชุม
อเนกประสงค์
8. โครงการจัดซื้อเก๎าอี้ประชุม
อเนกประสงค์
9. โครงการจัดซื้อโต๏ะทางานพร๎อมเก๎าอี้
10.โครงการจัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา
11.โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น
12.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
13.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์
14.โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ
15.โครงการจัดซื้อแทํนขยายเสียงตามสาย
พร๎อมสายไฟ
16.โครงการจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร
17.โครงการจัดซื้อน้าดื่มชนิดแก๎ว
18.จัดซื้อกระสอบทรายและทรายหยาบ

งบประมาณเบิกจ่าย
(บาท)
45,360.00
99,000.00
252,000.00
374,000.00
22,400.00
35,000.00
35,350.00
49,000.00
12,000.00
49,500.00
98,000.00
56,800.00
29,990.00
14,800.00
95,000.00
15,000.00
8,960.00
333,106.00

หมายเหตุ

รวม

18 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ด้านการบริหารจัดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ที่ดี
2. โครงการวันเด็กแหํงชาติ
3. จัดซื้อถุงยังชีพ
4. อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก
5. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร
6. โครงการประเพณีแหํเทียนพรรษา
7. โครงการประเพณีลอยกระทง
รวม
7 โครงการ

1,625,266.00
งบประมาณเบิกจ่าย
(บาท)
-

430,000.00
258,880.00
947,601.00
20,000.00
119,468.00
98,395.00
110,000.00

1,984,344.00

หมายเหตุ

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ ตาบลลาดน้าเค็ม มุํงเน๎นการพัฒนาแบบมีสํวนรํวม สร๎างชุมชนนําอยูํ ฟื้นฟูวัฒนธรรม
เรํงพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
2. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ได๎กาหนดนโยบายในการพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม ไว๎เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงานราชการโดยยึดหลักการ
พัฒนา เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในท๎องถิ่นซึ่ง ประกอบไปด๎วยนโยบาย 9 ประการ
ดังตํอไปนี้
นโยบายตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
2.1 . นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคม
 กํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้า
 วางแผนป้องกันและแก๎ไขปัญหาน้าทํวมในระยะยาวอยํางเป็นรูปธรรม
 จัดวางระบบผังเมืองในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เชํน ถนน คู
คลอง ลาเหมือง
 รางระบายน้า ฯลฯ เพื่อรองรับความเจริญ ขององค์การบริหารสํวนตาบลลาด
น้าเค็ม และเพื่อรองรับการเชื่อมตํอ อปท. ใกล๎เคียง และเพื่อป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาน้าทํวมที่ถูกหลักวิชาการ
 จัดให๎มีป้ายเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ที่เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุไฟฟ้าสาธารณะ ป้ายชุมชน ป้ายบอกถนน ป้ายบอกทาง ฯลฯ ตาม
ถนนทุกสาย ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
 จัดสรรงบประมาณเพื่อกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซม บูรณะสาธารณูปโภค เชํน
ถนน รางระบายน้า ไฟฟ้า สาธารณะ อาคารอเนกประสงค์ประจาหมูํบ๎ าน
สวนสาธารณะเชิง
อนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
 ดาเนินการขยายพื้นที่ผิวจราจรในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
ที่มีความคับแคบ เชํน ถนนสะพาน ฯลฯ ให๎เกิด การสัญจร ไปมาอยํางสะดวก
และรวดเร็วยิ่ง ขึน้
2.2 .นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 โครงการมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม) เพื่อลดภาระคําใช๎จํายของผู๎ปกครองและเพื่อสํงเสริม
พัฒนาการของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาด
น้าเค็ม
 สํงเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาด
น้าเค็ม และสนับสนุนพัฒนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในเขตองค์การ

บริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม เพื่อให๎ประชาชนผํานเกณฑ์การศึกษา
ระดับพื้นฐานทุกคน
 สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา เชํน โครงการธรรมะสัญจรบวรพุทธศาสตร์รวมใจ
,บวชสามเณรภาคฤดูร๎อน เป็นต๎น
 สํงเสริมด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
 จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลขําวสารและกระจายอินเตอร์เน็ตตาบลอยํางทั่วถึง
 สนับสนุนทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนที่เรียนดีแตํยากจนได๎ศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาหรือสูงกวํานั้นตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
 สํงเสริมให๎มีการเข๎าถึงบริการอินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อสํงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ของภาคประชาชนทุกกลุํมให๎ได๎รับความรู๎จากสื่อที่หลากหลายมากกวําทีวี
หนังสือพิมพ์นิตยสารตํางๆ
2.3 .นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
 สํงเสริมกิจกรรมของศูนย์กีฬาประจาตาบล
 สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวัดในเขตองค์การบริหารสํวนตาบล
ลาดน้าเค็ม ซึง่ แตํละแหํงมีงานศิลปะและแหลํงศึกษาเรียนรู๎ ทางด๎านศาสนา
และโบราณวัตถุ
 จัดให๎มีลานกีฬาให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาด
น้าเค็ม
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็น
สถานที่พักผํอนหยํอนใจอยํางยั่งยืน
2.4 .นโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตํอ และรํวมมือกับโรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพประจาตาบล กลุํม อสม. ที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารสํวนตาบล
ลาดน้าเค็ม
 จัดตั้งศูนย์โรคระบาดและโรคติดตํอ ดูแลและปรับปรุง โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพประจาตาบลให๎ทันสมัยเพื่อบริการพี่น๎องประชาชน
 โครงการสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนในเขต องค์การบริหาร
สํวนตาบลลาดน้าเค็ม
 จัดตั้งองค์กร/กลุํมเพื่อชํวยเหลือสมาชิกกลุํม อสม. กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมสตรี
แมํบ๎าน
 จัดสรรงบประมาณ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู๎พิการ สงเคราะห์ผู๎ติดเชื้อเอดส์อยํางทั่วถึงในเขตองค์การบริหารสํวนตาบลลาด
น้าเค็ม ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
 จัดให๎มีโครงการสํงเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพรํางกายและจิตใจสาหรับ
ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎ติดเชื้อเอดส์ และผู๎ประสบภัยทางสังคม
2.5 .นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 วางแผนและพัฒนาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อยํางมีระบบให๎ทั่วถึงทุก
ครัวเรือนทุกพื้นที่ในเขต องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
อยํางมี
ประสิทธิภาพ

 จัดให๎มีหนํวยบริการตัดกิ่งไม๎ หญ๎า ตามถนน ที่สาธารณะ และนาไปยํอยสลาย
เพื่อนากลับมาใช๎ประโยชน์สามารถลดปริมาณการเผาอันกํอให๎เกิดมลพิษทาง
อากาศ
 โครงการองค์การบริหารสํวนตาบล นําอยูํ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ เพื่อ
เป็นสถานที่พักผํอนและออกกาลังกายแกํประชาชน พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามถนน เพื่อให๎เกิดความรํมรื่นและสวยงามแกํผู๎ใช๎เส๎นทาง
2.6 .นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 การสนับสนุนและสํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน
2.7 .นโยบายการบริหารจัดการ
 การบริหารการจัดการ
2.8.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํความยั่งยืน
 การบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 สร๎างเสริมความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับ
ประชาชนตลอดจนบุคลากรในสานักงาน
 สํงเสริมให๎ประชาชนใช๎แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2.9.นโยบายบริหารจัดการที่ดี
 การบริหารจัดการภายใต๎หลักธรรมภิบาลและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 การพัฒนาบุคลากร
3.พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน้้าเค็ม
พันธกิจ ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคม
- จัดทาโครงสร๎างเพื่อพัฒนาสังคมรอบด๎าน โดยจัดโครงสร๎างพัฒนาให๎ครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมาย ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย แบํงออกเป็นภารกิจงานดังนี้
๑.๑ การสํงเสริมการศึกษา
๑.๒ การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส
๑.๓ สํงเสริมพัฒนาด๎านกีฬา และสํงเสริมสุขภาพ
พันธกิจ ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
- จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสานักงานให๎เป็นเลิศเป็นการบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกต๎องและประทับใจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให๎มีคุณภาพเพื่อจะได๎บริการประชาชน
ได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย โดยมีภารกิจงาน ดังนี้
๒.๑ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๓ การพัฒนาบุคลากร
พันธกิจ ที่ ๓ ด้านการสืบสานวัฒนธรรม
- จัดทาโครงการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสํงเสริมอนุรักษ์ และพัฒนา
โบราณสถานให๎มีความสมบูรณ  สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจ ดังนี้
๓.๑ การสํงเสริมทานุบารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

๓.๒ จัดให๎มีและสํงเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณวัตถุและโบราณสถานในตาบล
ลาดน้าเค็ม ให๎มีสภาพสมบูรณ์คงคุณคําทางวัฒนธรรม
๓.๓ สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎นักทํองเที่ยว
พันธกิจ ที่ ๔ แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
- น๎อมนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาสูํการบริหารงานในองค์กร และสํงเสริมให๎ประชาชน
ตาบลเข๎ าใจถึง หลักการและแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพียงที่ถูกต๎อง พร๎อมทั้ง นาไปสูํการปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได๎ โดยมีภารกิจดังนี้
๔.๑ การบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ สร๎างเสริมความเข๎าใจที่ถูกต๎องในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับประชาชน
ตลอดจนบุคลากรในสานักงาน
๔.๓ สํงเสริมให๎ประชาชนใช๎แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
พันธกิจ ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จัดให๎มีและซํอมแซมโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีสภาพดี โดยมีภารกิจดังนี้
๕.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
๕.๒ ซํอมแซมโครงสร๎างพื้นฐานที่ชารุด เสียหายให๎มีคุณภาพ
พันธกิจ ที่ ๖ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วน
ต้าบลลาดน้้าเค็มและองค์กรภายนอก
- สํงเสริมให๎บุคลากรในองค์กร ประชาชนในชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนภายใน
ตาบลมีสํวนรํวมในการบูรณาการ การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา องค์การบริหารสํวนตาบลลาดน้าเค็ม
รํวมกันและรํวมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดทาโครงการ กิจกรรม ตําง ๆ โดยมีภารกิจ ดังนี้
๖.๑ สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎บุคลากรในองค์กรมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานรํวมกัน
และมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารงานองค์กร
๖.๒ สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวม ในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ให๎มากขึ้น
๖.๓ รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกตาบลในการจัด
โครงการ / กิจกรรมตําง ๆ ในตาบล
๖.๔ บูรณาการจัดโครงการ / กิจกรรมอันกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสํวนรวมในระดับอาเภอ
และระดับสูงตํอไป
4.กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การกํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้า
 การขยายเขตประปาหรือกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน
 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให๎ทั่วถึง
 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให๎ทั่วถึง
 การจากัดน้าหนักบรรทุกรถยนต์ไมํให๎เกินมาตรฐาน
 การจัดทาผังเมืองรวม
 การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร

 พัฒนาระบบจราจร
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
 การสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา
 การสํงเสริมและพัฒนาด๎านสาธารณสุข
 ด๎านสวัสดิการชุมชน
 การป้องกันยาเสพติด
 การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎ป่วยเอดส์
 การสงเคราะห์และชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหาจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทาของมนุษย์
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
 ความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 การมีสํวนรํวมทางด๎านการเมืองท๎องถิ่น
 การสํงเสริมประชาธิปไตย/การมีสํวนรํวม
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพานิชกรรม
 ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
 ด๎านการสํงเสริมการลงทุน
 ด๎านการสํงเสริมการพาณิชย์
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 การสร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
 การจัดระบบบาบัดน้าเสีย
 การกาจัดและจัดการขยะ
 การควบคุมมาตรฐานความดังเสียง/ฝุ่นละออง
 การป้องกันและแก๎ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
 การสํงเสริมคุณธรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 การประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว
 การสร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว
 การบริหารจัดการการทํองเที่ยว
 การรักษาความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว

 การป้องกันอุบัติเหตุจากการทํองเที่ยว
 การอนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
 การเพิ่มจานวนและระยะเวลาการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 การสร๎างและพัฒนาการรวมกลุํม (Cluster)
 สํงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมํ
 สร๎างภูมิคุ๎มกันของระบบเศรษฐกิจ
 การสํงเสริมการแก๎ไขปัญหาความยากจน
 การสํงเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท๎องถิ่น
 การสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 การสร๎างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
 การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)
 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
5 .วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
“พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแหํงการทํองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
แหลํงอาหารที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการค๎าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีสะอาด
เมืองนําอยูํ ประชาชนอยูํดีมีสุขอยํางยั่งยืน”
 พันธกิจ
1. นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให๎มีการปฏิบัติและบังคับการให๎เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย
และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให๎มีการคุ๎มครอง ป้องกัน สํงเสริม และชํวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด๎อยโอกาส
เพื่อให๎ได๎รับความเป็นธรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีพอยํางเพียงพอ
4. จัดให๎มีการบริการภาครัฐเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎อยํางเสมอหน๎า รวดเร็วและ
มีคุณภาพ
5. จัดให๎มีการสํงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อให๎สามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และให๎มีขีดความสามารถพร๎อมที่จะ
ดาเนินการตามภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนจากกระทรวง/ทบวง/กรม
6. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนํวยงานของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายอื่นกาหนด

 เป้าประสงค์รวม (Goals)
1. อนุรักษ์มรดกโลกในเขตนครประวัติศาสตร์ควบคูํไปกับการพัฒนาเสริมสร๎างเขต
เศรษฐกิจใหมํ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3. สร๎างรายได๎/อาชีพและคุณภาพชีวิตให๎แกํประชาชน
 ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของจังหวัด (Strategic Lssues)
1. รักษาและใช๎ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลคําทางด๎านการทํองเที่ยว
สร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวควบคูํไปกับการอนุรักษ์เมืองมรดกโลก
2. อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ระบบชลประทานที่ดี และเทคโนโลยีในการพัฒนา
แหลํงอาหารที่มีคุณภาพ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
3. ใช๎ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมให๎เอื้อประโยชน์ตํอการค๎า การลงทุน
และอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับกิจกรรมทางธุรกิจ
4. สร๎างสภาพแวดล๎อมของเมือง ชุมชนให๎นําอยูํและเอื้อตํอการพัฒนา สร๎างคุณภาพชีวิต
ให๎แกํประชาชน
5. คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เสริมสร๎างศักยภาพการบริหารจัดการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัด(Strategic)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : รักษาและใช๎ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลคํา
ทางด๎านการทํองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
: อาศัยความสมบูรณ์ของพื้นที่ ระบบชลประทานที่ดีและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาแหลํงอาหารที่มีคุณภาพ/การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
: พัฒนาการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวรวมทั้งความ
ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
: พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
: พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎สามารถพัฒนารูปแบบสินค๎า และบริการทํองเที่ยว เพื่อการสร๎างรายได๎ให๎คุ๎มคํากับการลงทุน
6. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่ม 1
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่ม 1
“เป็นผู๎นาในภูมิภาคด๎านอุตสาหกรรมสะอาด การทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติและเกษตรปลอดภัย โดยมีบ๎านเมืองที่นําอยูํมี
สภาพแวดล๎อมที่ปลอดมลภาวะ มีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง”

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาความรู๎และทักษะแรงงาน
เป้าประสงค์ : การเพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
เป้าประสงค์ : การใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม
3. การสํงเสริมความเข๎มแข็งของเครือขํายวิสาหกิจ
เป้าประสงค์ : การยกระดับผลิตภาพตลอดหํวงโซํอุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของภาคอุตสาหกรรม
4. การสํงเสริมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน
เป้าประสงค์ : การประหยัดการใช๎พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม และลดต๎นทุนการผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การลดและจัดการขยะอยํางมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : การลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล๎อมในกลุํมจังหวัด
2. อนุรักษ์ทรัพยากรน้าและบาบัดมลพิษทางน้า
เป้าประสงค์ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ารํวมกดดันในกลุํมจังหวัด
3. ปลูกจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เป้าประสงค์ : การสร๎างจิตสานึกของประชาชนในการรํวมมือกันรักษาสิ่งแวดล๎อม
4. การพัฒนาฐานข๎อมูลและองค์ความรู๎
เป้าประสงค์ : การสร๎างการเรียนรู๎ที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกัน และเพื่อการแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อมรํวมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขั้นได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาสินค๎าและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว
เป้าประสงค์ : การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํ ๆ และเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัด
เพื่อเพิ่มจานวนนักทํองเที่ยว
2. การพัฒนาด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์ : การทาการตลาด เพื่อเจาะกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ และขยายตลาด
นักทํองเที่ยว
3. การพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ : การเพิ่มทักษะความรู๎ความสามารถของบุคคลด๎านการทํองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์และแนวทาง
1. สร๎างภูมิคุ๎มกันและความเข๎มแข็งครอบครัว / ชุมชน
เป้าประสงค์ : การสร๎างความเข๎มแข็งของสถานบันครอบครัวและชุมชน เพื่อพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ
2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป้าประสงค์ : การลดปัญหายาเสพติด เพื่อแก๎ปัญหาสังคม
3. สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์ : การสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. สร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ : การขยายโอกาสในการเรียนรู๎ของประชาชนในทุกชํวงวัย เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาด
ปลอดภัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค๎าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning)
เป้าประสงค์ : การกาหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม
3. สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตร
เป้าประสงค์ : การพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพ
4. สํงเสริมเครือขํายทางการตลาด
เป้าประสงค์ : การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของสินค๎าเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการการเชื่อมดยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค
(Logistics)
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การพัฒนาการวางผังเมืองและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
เป้าประสงค์ : การสร๎างความเป็นระเบียบของเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เป้าประสงค์ : การเพิ่มประสิทธิภาพในด๎านระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต๎นทุนในการขนสํงสินค๎าและ
บริการ
7. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ( อ้างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 )
“คนไทยภาคภูมิในในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหํงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยูํในสภาวะแวดล๎อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน อยูํบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขํงขันได๎
ในเวทีโลก สามารถอยูํในประชาคมภูมิภาคและโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี”
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย(อ้างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 )
1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความสมดุลย์ และมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร๎างเศรษฐกิจฐานความรู๎และการสร๎างปัจจัยสิ่งแวดล๎อม
5. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
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