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คาํนํา 

  เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546  มาตรา  50 (9)  

และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  หมวด  2  

มาตรา  16 (1)  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง   แผนพัฒนาท้อง ถ่ินนั้ น   หมา ยถึงแผนพัฒนา ท้อง ถ่ิน ส่ี ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิ น                         

โดยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อแจง้

แนวทางพฒันาทอ้งถ่ิน รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ ประเด็น  การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเพื่อนาํมากาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี  โดยใหน้าํขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชน

มาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

 

  เพื่อให้การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี                      

(พ.ศ. 2561 - 2564) ข้ึน  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และพร้อมท่ีจะนาํไปสู่การ

ปฏิบติัและสามารถใชใ้นการประสานแผนการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายท่ี

คณะผูบ้ริหารหวงัท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาในทอ้งถ่ิน 

  เทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เทศบาล

ตาํบลบ้านลาด  ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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สวนที ่1 
สภาพทัว่ไปและขอมลูพืน้ฐานของเทศบาล 

 

1.  ด้านกายภาพ 

 ทีต่ั้งของหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล  

เทศบาลตาํบลบา้นลาด อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใตป้ระมาณ 123 กิโลเมตร (ผ่านจงัหวดั

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) มีพื้นท่ีในเขตการปกครอง จาํนวน 3.70 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี

ครอบคลุมตาํบลบา้นลาด จดัตั้งเทศบาลตาํบลบา้นลาด เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542  เปล่ียนแปลงเขตคร้ัง

ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2547  พื้นท่ีเดิมก่อนเปล่ียนแปลงเขต 3.07 ตารางกิโลเมตร  ระยะห่างจากอาํเภอ

เมือง  จงัหวดัเพชรบุรี 8 กิโลเมตร   

ทิศเหนือ จรดตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศใต ้ จรดตาํบลตาํหรุ   อาํเภอบา้นลาด   จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัออก จรดตาํบลท่าเสน ตาํบลสมอพลือ   อาํเภอบา้นลาด   จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัตก จรดตาํบลท่าชา้ง   อาํเภอบา้นลาด   จงัหวดัเพชรบุรี 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลของเทศบาลตําบลบ้านลาด 
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 ลกัษณะภูมิประเทศ 

อาํเภอบา้นลาด เป็นเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ตั้ งอยู่บริเวณตอนกลางของจงัหวดัซ่ึงอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด มี1แม่นํ้ า

เพชรบุรี1ซ่ึงเป็นแม่นํ้าสายสาํคญัไหลผา่น เหมาะแก่การเกษตรกรรม 
 

  สภาพภูมิอากาศ 

อําเภอบ้านลาด ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ในฤดูฝน  และอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทาํให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดงักล่าว สามารถแบ่งฤดูกาล

ออกเป็น 3 ฤดู 

 ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกมุภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม  

 ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกมุภาพนัธ์  

ในปี 2558 อุณหภูมิอากาศสูงท่ีสุด 38.8 องศาเซลเซียส (วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558) อุณหภูมิอากาศตํ่าท่ีสุด 16.7 

องศาเซลเซียส (วนัท่ี 16 มกราคม 2558) อุณหภูมิอากาศเฉล่ียทั้งปี 28.71 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกรวมทั้ง

ปี 794.0 มิลลิเมตร  

ปริมาณนํา้ฝน ปี พ.ศ.2558 

เดือน ปริมาณนํา้ฝน 

(มิลลเิมตร) 

จํานวน 

วนัฝนตก 

(วนั) 

อุณหภูมิสูงสุด 

(องศาเซลเซียส) 

เมื่อวนัที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 

(องศาเซลเซียส) 

เมื่อวนัที่ 

มกราคม 17.3 1 32.2 25 16.7 16 

กุมภาพนัธ์ 1.1 1 33.3 23 18.9 8 

มีนาคม 47.3 2 34.5 29 23.3 26 

เมษายน 38.3 6 35.5 21 21.9 15 

พฤษภาคม 61.2 8 36.6 12 24.8 15 

มิถุนายน 65.1 12 36.0 4, 7, 10 24.6 26 

กรกฎาคม 71.5 13 37.1 3 24.3 31 

สิงหาคม 69.9 14 38.8 19 24.9 14 

กนัยายน 164.1 18 36.9 21 23.5 19 

ตุลาคม 149.6 16 34.5 10 23.8 14, 25 

พฤศจิกายน 103.2 6 34.9 20 23.8 7 

ธนัวาคม 5.4 3 34.7 15 20.7 20 

ปริมาณฝนรวม   =  794.0  มม. 

(ข้อมลูจากสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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  ลกัษณะของดิน 

ลกัษณะดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลกัษณะดินในพื้นท่ีเป็น

ดินเหนียวประมาณ 10 %   

  ลกัษณะของแหล่งนํา้ 

1) แม่นํ้าเพชรบุรี 1 สาย 

2) คลองชลประทาน 1 สาย 

  ลกัษณะของแหล่งนํา้ 

ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้ แต่มีตน้ไมท่ี้ชาวบา้นปลูกลกัษณะของไมเ้ป็นไมย้นืตน้  

2. ด้านการเมอืง/การปกครอง 

  เขตการปกครอง 

เทศบาลตาํบลบา้นลาดแบ่งการปกครอง ดงัน้ี 

 หมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด แบ่งออกเป็น  8  หมู่บา้น  ดงัน้ี 

หมู่ท่ี 1 “บา้นโพธ์ิใหญ่โพธ์ิสามราก”  โดยมี นางชลธีรา รําออ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 2 “บา้นท่าหิน”  โดยมี นายจาํลอง สังขพ์ุก เป็นกาํนนัตาํบลบา้นลาด 

หมู่ท่ี 3 “บา้นลาด”  โดยมี นายณรงค ์ แช่มชอ้ย เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 4 “บา้นหวัเกาะ”  โดยมี นายธีรวฒัน์ บุญเจือ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 5 “บา้นไร่ใน - ไร่นอก” โดยมี นายชยัวฒัน์ บุญมาก เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 6 “บา้นศาลาหมูสี-บา้นป่า” โดยมี นายสุรพล   คงเจริญ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 7 “บา้นวงัชนวน”  โดยมี นายสมคิด พวงมะลิ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

หมู่ท่ี 8 “บา้นขนอน-บา้นในลุ่ม” โดยมี นางลดัดา พนัธ์เผอืก เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด แบ่งออกเป็น  8  ชุมชน  ดงัน้ี 

ชุมชนหมู่ท่ี 1 “ชุมชนร่มโพธ์ิพฒันา”  โดยมี นางปัญปพรภสั สมบุญ เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 2 “ชุมชนท่าหินพฒันา” โดยมี นายธวชั  จิตรบรรจง เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 3 “ชุมชนป่าแป้นสามคัคี” โดยมี ร้อยโทบุญธรรม พนัโท เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 4 “ชุมชนหวัเกาะรุ่งโรจน์” โดยมี นางสาํราญ ปานอน้ เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 5 “ชุมชนไร่ใน - ไร่นอกรวมใจพฒันา” โดยมี นางประทุม สุขสาํราญ เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 6 “ชุมชนศาลาหมูสีกา้วหนา้” โดยมี นายสมบูรณ์ อ่วมพว่ง เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 7 “ชุมชนวงัชนวนพฒันา” โดยมี นายประยรู สอาดเอ่ียม เป็นประธาน 

ชุมชนหมู่ท่ี 8 “ชุมชนร่วมใจรักในลุ่ม - ขนอน” โดยมี นายจิรวฒัน์ พนัธ์เผอืก เป็นประธาน 

ตั้งอยูท่ี่  หมู่ท่ี 7  ถนนสายสุทธ์ิ  ตาํบลบา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โทรศพัท ์032-492367  

โทรสาร 032-492367 ต่อ 155 
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  เขตการเลอืกตั้ง 

เทศบาลตาํบลบา้นลาด แบ่งเขตการเลือกตั้ง ดงัน้ี 

- การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  แบ่งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  

3. ประชากร 

  ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร 

ชุมชน 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
รวม 

ชาย หญงิ 

ชุมชนร่มโพธ์ิพฒันา 283 408 465 873 

ชุมชนท่าหินพฒันา 144 225 237 462 

ชุมชนป่าแป้นสามคัคี 125 182 202 384 

ชุมชนหวัเกาะรุ่งโรจน์ 43 48 71 119 

ชุมชนไร่ใน - ไร่นอกรวมใจพฒันา 159 214 279 493 

ชุมชนศาลาหมูสีกา้วหนา้ 311 290 305 595 

ชุมชนวงัชนวนพฒันา 331 175 199 374 

ชุมชนร่วมใจรักในลุ่ม - ขนอน 119 184 211 395 

รวม 1,515 1,726 1,969 3,695 

(ข้อมลูจากงานทะเบียนราษฎรและบัตร ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559) 

  ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

  

 

 

ช่วงอายุ/ปี ชาย/คน หญงิ/คน รวม/คน 

จาํนวนประชากร 

เยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
285 301 586 

จาํนวนประชากร 

อายกุวา่ 18 - 60 ปี 
1,126 1,201 2,327 

จาํนวนประชากร 

อายมุากกวา่ 60 ปี 
315 467 782 

รวม 1,726 1,969 3,695 
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4. สภาพทางสังคม 

  การศึกษา 

  สาธารณสุข 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 1 แห่ง 

 บุคลากรทางการแพทย ์

 2. เจา้หนา้ท่ีบริหารงานสาธารณสุข จาํนวน 1 คน 

  อาชญากรรม 

ตารางแสดงข้อมูลอาชญากรรม  

 

 

                                            ปี พ.ศ.2558 

                  ผู้ต้องหา (ราย) จบั (ราย) 

1.คดียาเสพติด 253 253 

2.คดีอุจฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 1 1 

3.คดีชีวิต  ร่างกาย และเพศ 28 28 

4.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 30 17 

5.คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 329 329 

                    รวม 641 628 
 

 

 

 

 

 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน (คน) ห้องเรียน 

 (ห้อง) 

ครู/อาจารย์ 

 (คน) ระดับ 

อนุบาล 

ระดับ 

ประถมศึกษา  

ระดับ 

มัธยมศึกษา 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลบา้นลาด 29 - - 1 1 

โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม 39 98 - 8 9 

โรงเรียนบา้นลาดวทิยา 

 

- - 1,500 42 86 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั (กศน.) 

- - 71 2 2 

รวม 68 98 1,571 53 98 

    ประเภทคดี 



 

 

แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  หนา้ 6 

ตารางแสดงข้อมูลอตัรากาํลงัสถานีตํารวจภูธรบ้านลาด 

สายงาน อตัรากาํลงัพล หมายเหตุ 

1.  งานป้องกนัและปราบปราม 96  

2.  งานจราจร 5  

3.  งานสืบสวน 10  

4.  งานสอบสวน  11  

5.   งานธุรการ    4 ไปช่วยราชการ          10  นาย 

                                   รวม 126 ยอดคงเหลือปฏิบติัจริง   116  นาย 

(ข้อมลู  สถานีตาํรวจภูธรบ้านลาด) 

  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตาํรวจภูธรบ้านลาดได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบนั้ นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู ้ท่ี ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพื้นท่ี อ่ืนถือว่าน้อย                          

และยงัไม่พบผูค้า้ เหตุผลก็เน่ืองมาจากวา่ไดรั้บความร่วมมือกบัทางผูน้าํ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาล   

ท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยูเ่ป็นประจาํ การแกไ้ขปัญหาของเทศบาลสามารถทาํไดเ้ฉพาะตามอาํนาจหนา้ท่ีเท่านั้น  

เช่น  การณรงค ์ การประชาสัมพนัธ์  การแจง้เบาะแส  การฝึกอบรมใหค้วามรู้  ถา้นอกเหนือจากอาํนาจหนา้ท่ี  

ก็เป็นเร่ืองของอาํเภอหรือตาํรวจแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เทศบาลก็ไดใ้หค้วามร่วมมือมาโดยตลอด   

  การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลไดด้าํเนินการดา้นสงคมสงัเคราะห์ ดงัน้ี 

1. ดาํเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส์   

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทาํบตัรผูพ้ิการ 

4. ตั้งโครงการการจา้งนกัเรียน/นกัศึกษาทาํงานช่วงปิดภาคเรียน   

5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง    

6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นคนจน       

5. ระบบบริการพืน้ฐาน 

  การคมนาคมขนส่ง 

ในเขตเทศบาลมีถนนเพื่อให้บริการแก่ประชาชน  ดงัน้ี 

1) ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3179 ถนนเพชรเกษม - บา้นลาด  จาํนวน 1 สาย 

2) ถนนภายในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 69 สาย  ยาวประมาณ 38,377 เมตร แยกเป็น 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  57 สาย ความยาว  26,567 เมตร 

- ถนนลาดยาง  6 สาย ความยาว  6,000 เมตร 
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- ถนนลูกรัง  - สาย ความยาว  - เมตร 

- ถนนท่ีมีทางระบายนํ้า         6  สาย ความยาว  5,810 เมตร 

- พื้นท่ีถนนและทางเทา้  825 ตารางเมตร    

- สัญญาณไฟจราจร            1 แห่ง    

(ข้อมลูจากกองการช่าง   เทศบาลตาํบลบ้านลาด) 

  การไฟฟ้า 

การบริการดา้นไฟฟ้าและแสงสวา่งในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอบา้นลาด ซ่ึงให้บริการ

ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ  

ท่ีมีกาํลงัเพียงพอต่อการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ของบา้นลาด โดยมีผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตเทศบาล จาํนวน 1,515 ราย  

ไฟฟ้าสาธารณะดาํเนินการโดยเทศบาลตาํบลบา้นลาด จาํนวน 200 จุด 

  ข้อมูลเกีย่วกบัการระบายนํา้ 

จาํนวนราง/ท่อระบายนํ้า  จาํนวน  7 แห่ง รวมระยะทาง  5.87 กิโลเมตร 

ถนนท่ีมีราง/ท่อระบายนํ้า ทั้ง 2 ดา้นของถนน  จาํนวน  1 สาย   ระยะทาง  3 กิโลเมตร 

ถนนท่ีมีราง/ท่อระบายนํ้าดา้นเดียว จาํนวน 1 สาย ระยะทาง 0.25 กิโลเมตร 

ถนนท่ีไม่มีราง/ท่อระบายนํ้า จาํนวน 50 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

เทศบาลไดท้าํความสะอาด ราง/ท่อระบายนํ้า  ปีละ 2 คร้ัง  

  การประปา 

ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปา    จาํนวน  1,711 ครัวเรือน 

หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา ของส่วนทอ้งถ่ิน  1 แห่ง 

นํ้าประปาท่ีผลิตได ้   จาํนวน  1,650 ลบ.ม./วนั 

นํ้าประปาท่ีตอ้งการใช ้จาํนวน 1,420 ลบ.ม./วนั 

แหล่งนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา คือ แหล่งนํ้าผวิดิน 

แหล่งนํ้าสาํหรับผลิตนํ้าประปา คือ แม่นํ้าเพชรบุรี 
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สถิติผลการดําเนินงานของการประปา 

ปี พ.ศ. 
จาํนวนผู้ใช้นํา้ 

(ราย) 

ประมาณนํา้ผลติ 

(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณนํา้จาํหน่าย 

(ลบ.ม./ปี) 

รายได้ 

(บาท) 

รายจ่าย 

(บาท) 

2558 1,711 380,400 359,701 4,000,572.79 3,478,518.08 

2557 1,735 380,400 223,721 3,154,470.00 2,615,136.41 

2556 1,831 380,400 424,993 3,018,919.64 2,615,136.41 

2555 1,795 380,400 450,826 3,155,783.00 2,057,521.00 

2554 1,743 380,400 347,809 2,434,669.00 2,068,080.00 

สถิติการผลติจ่ายนํา้ประปา ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2558 

รายการ ปี 

งบประมาณ 

2555 

เพิม่ 

(ลด) 

% 

ปี 

งบประมาณ 

2556 

เพิม่ 

(ลด) 

% 

ปี 

งบประมาณ 

2557 

เพิม่ 

(ลด) 

% 

ปี 

งบประมาณ 

2558 

เพิม่ 

(ลด) 

% 

ปริมาณนํ้าผลิตเอง (ลบ.ม.) 380,400 0% 380,400 0% 380,400 0% 380,400 0% 

ปริมาณนํ้าจาํหน่าย (ลบ.ม.) 450,826 29.61% 431,274 -4.53% 223,721 -48.12% 359,701 60.78% 

อตัรานํ้าสูญเสีย  

(นํ้ าสูญเสีย + 

นํ้ าจ่ายสาธารณะ) 

37,600 0% 37,600 0% 37,600 0% 37,600 0% 

จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ าส้ินปี (ราย) 1,795 2.92% 1,831 1.96% 1,735 -5.53% 1,711 -1.38% 

รายได ้(บาท) 3,155,783 29.61% 3,018,919 -4.53% 3,154,470 4.49% 4,000,572 

 

26.82% 

รายจ่าย (บาท) 2,057,521 -0.51% 2,615,136 21.32% 2,615,136 0% 3,478,518 33.01% 
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ตารางอตัราค่านํา้ประปาเทศบาลตําบลบ้านลาด 

ช่วงการใช้ 

ลบ.ม./เดือน 

ค่านํา้หน่วยละ/ลบ.ม. 

(ในเขตเทศบาลฯ) 

ค่านํา้หน่วยละ/ลบ.ม. 

(นอกเขตเทศบาลฯ) 

ไม่ใชน้ํ้า 26.75 39.59 

0-10 5 9 

11-30 9 13 

31-50 13 16 

51-80 17 19 

81  ข้ึนไป 19 21 

(ข้อมลู  กองการประปา  เทศบาลตาํบลบ้านลาด) 

  โทรศัพท์ 

จาํนวนโทรศพัทส์าธารณะในเขตพื้นท่ี    จาํนวน    3    หมายเลข 

  ไปรษณย์ี/การส่ือสาร/การขนส่งวสัดุ ครุภัณฑ์ 

  (1)  มีไปรษณีย ์ จาํนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 - 16.00 น.  ในวนัจนัทร์ - เสาร์           

(วนัเสาร์คร่ึงวนั)  หยดุวนัอาทิตย ์   

6. ระบบเศรษฐกจิ 

  การเกษตร 

1. ลกัษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล เป็นเกษตรผสมผสาน 

  และปลูกไมผ้ลแบบสวนหลงับา้น เป็นเกษตรขนาดเล็กรายยอ่ย 

2. จาํนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล 1,308 ครัวเรือน 

3. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญัในเขตเทศบาล จาํนวน 1,624 ไร่ 

4. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในเขตเทศบาล 17,797,500 บาท  

ท่ีดินทาํนาประมาณ 630 ไร่ 

ท่ีดินทาํสวนประมาณ 975 ไร่ พืชสวนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ละมุด  389 ไร่ กลว้ยหอมทอง  20 ไร่ 

มะม่วง  126 ไร่ ส้มโอ  81 ไร่ 

มะนาว  120 ไร่ กลว้ยนํ้าวา้  89 ไร่ 

มะพร้าว  90 ไร่ กระทอ้น  51 ไร่ 

ชมพูเ่พชร  2 ไร่ ตาลโตนด  7 ไร่ 

ท่ีดินทาํไร่ประมาณ 19 ไร่ พืชไร่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

หญา้เล้ียงสัตย ์  6 ไร่    
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ชะอม  4 ไร่    

กลว้ยไมแ้วนดา  3 ไร่    

กลว้ยไมห้วาย  3 ไร่    

มะลิ  3 ไร่    

 (ข้อมลูจากเกษตรอาํเภอบ้านลาด) 

  ปศุสัตว์ 

ท่ีดินสาํหรับเล้ียงสตัวป์ระมาณ 19 ไร่ 

โค  557 ตวั ไก่ไข ่ 32,425 ตวั 

ไก่พื้นเมือง  1,989 ตวั สุกร  10 ตวั 

(ข้อมลูจากปศุสัตว์อาํเภอบ้านลาด) 

  ด้านเศรษฐกจิ 

การพาณชิย์ 

ธนาคาร  3 แห่ง  ร้านคา้ต่าง ๆ   52 แห่ง 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  4 แห่ง  ตลาดนดั  4 แห่ง 

สถานบริการนํ้ามนั  2 แห่ง     

สถานประกอบการด้านบริการ  

ร้านอาหาร  46 แห่ง ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต  5 แห่ง 

ร้านคาราโอเกะ  3 แห่ง 

  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีอ่อกกาํลงักายและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

1)  สวนสาธารณะ  จาํนวน 2 แห่ง (สวนสมเด็จยา่, สวนสุขภาพวดัใหม่ประเสริฐ) 

2)   สนามเด็กเล่น  จาํนวน 2 แห่ง (หนา้วดัป่าแป้น, สวนสมเด็จยา่) 

3)   หอ้งสมุดประชาชน จาํนวน 1 แห่ง  (บริเวณท่ีวา่การอาํเภอบา้นลาด)  

4) สนามฟุตซอล จาํนวน 1 แห่ง (สวนสุขภาพวดัใหม่ประเสริฐ) 

  อุตสาหกรรม 

1. ลกัษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

2. ประเภทของอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 

2.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  2  แห่ง 

2.2 โรงสี   2  แห่ง 

  อาชีพหลกั 

 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนซ่ึงเป็นเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน

การเกษตร ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน โดยเฉพาะผลไม้หลายชนิดท่ีมีช่ือเสียงในด้านรสชาติความอร่อย เช่น 

ตาลโตนด ชมพู ่กลว้ยหอมทอง หรือละมุด 
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  อาชีพเสริม 

ทาํขนมหวาน ผลไมก้วน รวมทั้งผลิตภณัฑ ์OTOP ต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนมีงานทาํและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  

(ข้อมลูจาก  www. ศูนย์บริการข้อมลูอาํเภอ.คอม) 

7. เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น 

  ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด แบ่งออกเป็น  8  หมู่บา้น 8 ชุมชน  ดงัน้ี 

หมู่ท่ี 1  “บา้นโพธ์ิใหญ่โพธ์ิสามราก”    มีพื้นท่ี 0.30 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 1 “ชุมชนร่มโพธ์ิพฒันา” 

หมู่ท่ี 2  “บา้นท่าหิน”  มีพื้นท่ี 0.46 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 2 “ชุมชนท่าหินพฒันา” 

หมู่ท่ี 3  “บา้นลาด”  มีพื้นท่ี 0.35ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 3 “ชุมชนป่าแป้นสามคัคี” 

หมู่ท่ี 4  “บา้นหวัเกาะ”  มีพื้นท่ี 0.26 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 4 “ชุมชนหวัเกาะรุ่งโรจน์” 

หมู่ท่ี 5  “บา้นไร่ใน - ไร่นอก”  มีพื้นท่ี 0.50 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 5 “ชุมชนไร่ใน - ไร่นอกรวมใจพฒันา” 

หมู่ท่ี 6  “บา้นศาลาหมูสี-บา้นป่า”  มีพื้นท่ี 0.61 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 6 “ชุมชนศาลาหมูสีกา้วหนา้” 

หมู่ท่ี 7  “บา้นวงัชนวน”  มีพื้นท่ี 0.72 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 7 “ชุมชนวงัชนวนพฒันา” 

หมู่ท่ี 8  “บา้นขนอน-บา้นในลุ่ม”  มีพื้นท่ี 0.50 ตารางกิโลเมตร 

ชุมชนหมู่ท่ี 8 “ชุมชนร่วมใจรักในลุ่ม - ขนอน”  
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 ข้อมูลด้านเกษตร 

ช่ือหมู่บ้าน 

พืน้ที่

ทั้งหมด 

ของ

หมู่บ้าน 

(ไร่) 

พืน้ที่ทําการเกษตร 

รว
ม

พ
ืน้

ท
ี่ท

ําเ
กษ

ตร
 (ไ

ร่)
 

พ
ืน้

ท
ี่น

าเ
กล

อื 
(ไ

ร่)
 

พ
ืน้

ท
ี่ป่

าส
งว

น
 

ท
ี่อย

ู่อา
ศัย

 

พ
ืน้

ท
ี่รับ

น
ํา้ช

ลป
ระ

ท
าน

 (ไ
ร่)

 

พ
ืน้

ท
ี่อืน่

 ๆ
 

ท
ําน

า 
(ไ

ร่)
 

ท
ําไ

ร่ 
(ไ

ร่)
 

ไม้
ผล

 ไ
ม้

ยนื
ต้น

 (ไ
ร่)

 

ป
ลูก

ผัก
 

ไม้
ดอ

ก 
ไม้

ป
ระ

ดบั
(ไ

ร่)
 

ทุ่
งห

ญ้
าเ

ลีย้
งสั

ตว์
 (ไ

ร่)
 

บ่
อก

ุ้ง 
บ่

อป
ลา

 (ไ
ร่)

 

ป
ลูก

ป่
าโ

ดย
เอ

กช
น

 (ไ
ร่)

 

หมู่ท่ี 1 585 45 0 310 5 2 0 0 0 362 0 0 223 362 0 

หมู่ท่ี 2 481 99 0 204 4 2 0 0 0 309 0 0 172 309 0 

หมู่ท่ี 3 470 0 0 378 0 2 0 0 0 380 0 0 90 150 0 

หมูท่ี 4 295 0 0 254 0 1 0 0 0 255 0 0 40 255 0 

หมู่ท่ี 5 680 246 0 264 8 2 0 0 0 520 0 0 160 520 0 

หมู่ท่ี 6 781 58 0 500 6 0 0 0 0 564 0 0 230 564 0 

หมู่ท่ี 7 295 52 0 106 0 0 0 0 0 158 0 0 137 158 0 

หมู่ท่ี 8 550 130 0 255 15 0 0 0 0 400 0 0 150 400 0 

รวม 4,137 630 0 2,271 38 9 0 0 0 2,948 0 0 1,202 2,718 0 

 

ช่ือหมู่บ้าน 

ครัวเรือน

ทั้งหมด 

ของหมู่บ้าน 

(ครัวเรือน) 

พืน้ที่ทําการเกษตร 

รว
ม

ครั
วเ

รือ
น

เก
ษ

ตร
กร

 (ค
รัว

เรื
อน

) 

ป
ระ

ชา
กร

ภา
คเ

กษ
ตร

 (ค
น

) 

ป
ระ

ชา
กร

ท
ั้งม

ด 
(ค

น
) 

ครั
วเ

รือ
น

ท
ําน

าเ
กล

ือ 
(ค

รัว
เรื

อน
) 

ท
ําน

า 
(ค

รัว
เรื

อน
) 

ท
ําไ

ร่ 
(ค

รัว
เรื

อน
) 

ไม้
ผล

 ไ
ม้

ยนื
ต้น

 (ค
รัว

เรื
อน

) 

ป
ลูก

ผัก
 (ค

รัว
เรื

อน
) 

ไม้
ดอ

ก 
ไม้

ป
ระ

ดบั
 (ค

รัว
เรื

อน
) 

ทุ่
งห

ญ้
าเ

ลีย้
งสั

ตว์
 (ค

รัว
เรื

อน
) 

ป
ระ

ม
ง 

(ค
รัว

เรื
อน

) 

ป
ลูก

ป่
าโ

ดย
เอ

กช
น

 (ค
รัว

เรื
อน

) 

หมู่ท่ี 1 277 3 3 162 1 0 0 0 0 169 702 840 0 

หมู่ท่ี 2 143 5 2 85 2 0 0 0 0 94 323 458 0 

หมู่ท่ี 3 124 0 2 86 1 0 0 0 0 88 305 392 0 

หมูท่ี 4 43 0 2 28 1 0 0 0 0 30 85 117 0 

หมู่ท่ี 5 157 20 3 70 1 0 0 0 0 98 320 491 0 

หมู่ท่ี 6 302 13 2 200 0 0 0 0 0 221 510 596 0 

หมู่ท่ี 7 325 2 2 240 0 0 0 0 0 248 310 371 0 

หมู่ท่ี 8 117 4 4 89 0 0 0 0 0 92 319 399 0 

รวม 1,488 53 20 960 6 0 0 0 0 1,040 2,874 3,664 0 

  ข้อมูลเกีย่วกบัแหล่งนํา้ 

1) แม่นํ้าเพชรบุรี 1 สาย 

2) คลองชลประทาน 1 สาย 
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8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

  ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 

8.1 การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วดั      5    แห่ง         

8.2 ประเพณแีละงานประจําปี 

-  ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวนัสงกรานต ์ ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  การทาํ

กาํไรทองเหลือง  เห่เรือบก  หุ่นกระบอกส่ีพี่นอ้ง   

ภาษาถิ่นบ้านลาด/ภาษาถิ่นเพชรบุรี  การใช้ภาษาสําเนียงบา้นลาด หรือท่ีคนเพชรเรียกกนั

วา่ ....เหน่อบา้นลาด... ภาษาเหน่อบา้นลาด  ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สําเนียงชาวเพชรแท้ๆ ก็จะอยู่ในเขต

อาํเภอบา้นลาด  รูปแบบประโยคโดยเฉพาะการปฏิเสธจะใชค้าํวา่ "ไม่" ตามหลงัคาํกริยา และเปล่ียนระดบั

เสียงคาํกริยา   เช่น ก๊ินไม่ (ไม่กิน) เอา๊ไม่ (ไม่เอา) ม้ีไม่ (ไม่มี) ป๊วดไม่ (ไม่ปวด)  

8.4 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ 

  ในเขตพื้นท่ีเทศบาล สหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จาํกดั ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2008 ด้านการส่งออกกล้วยหอมทอง  และแปลงกล้วยทุกแปลงย ังได้รับการรับรอง GAP                  

และสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัแหล่งผลิตได ้

 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9.1 นํ้า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนํ้ าท่ีไดจ้ากนํ้ าฝน และนํ้ าดิบจากแม่นํ้ าเพชรบุรี            ซ่ึง

จะตอ้งนาํมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สําหรับนํ้ าใตดิ้นมีปริมาณนอ้ย  ไม่สามารถนาํข้ึนมาใช้ให้

พอเพียงได ้และบางแห่งเคม็ ไม่สามารถใชด่ื้มและอุปโภคได ้

9.2 ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้

9.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นท่ีของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศยั  ร้านคา้  สถานประกอบการ  

ตามลาํดบั  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  นํ้ า  
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ตน้ไม ้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากวา่พื้นท่ีบางส่วนดินมีสภาพเป็นกรด  นํ้าใตดิ้นไม่สามารถท่ีจะ

นาํนํ้าจากใตดิ้นมาใชใ้นการอุปโภค-บริโภคไดไ้ด ้ตอ้งอาศยันํ้าดิบจากแหล่งอ่ืน และนํ้าฝน   

10. อืน่ๆ  

 สรุปผลการสํารวจข้อมูลพืน้ฐานในเขตเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

  ตามท่ีเทศบาลตาํบลบา้นลาด ไดด้าํเนินโครงการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อนาํผลการสาํรวจมาพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ชุมชน ผลการ

สาํรวจพบวา่ประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผา่นเกณฑก์ารสาํรวจ  ดงัน้ี 

 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลกัษณะ  

 ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 1 ครัวเรือน 

 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 1 ครัวเรือน 

 คนอาย ุ15 - 16 ปีเตม็ เขียนภาษาไทย  

 และคิดเลขอยา่งง่ายได ้ ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 1 คน 

 คนอาย ุ15 - 16 ปีเตม็ มีอาชีพและมีรายได ้ ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน  1 คน 

 คนอายมุากกวา่ 60 ปีเตม็ข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได ้ ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 73 คน 

 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน  2 คน 

 คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา (ยกเวน้การด่ืมเป็นคร้ังคราว) ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 46 คน 

 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 50 คน 
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สวนที ่2 
สรปุผลการพฒันาทองถิน่ตามแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.

2557 – 2560) 
 

สรุปสถานการณ์การพฒันา 

 การประเมินสถานการณ์การพฒันาจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและศกัยภาพการพฒันาของ

เทศบาลตาํบลบา้นลาด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค              

ทั้งภายในและภายนอก สรุปสถานการณ์การพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นลาด ไดด้ง้น้ี 

 

 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อาํนาจหนา้ท่ีตามภารกิจ 

2.  มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

3.  ผู ้บริหารท้องถ่ินสามารถกําหนดนโยบายได้ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

4.  มีการมอบอาํนาจการบริหารงานตามลาํดบัชั้น 

5.  การจดัโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงาน

ประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกคร้ัง  

6.  ผูบ้ริหารใชพ้ฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิก

ในองคก์ร  

7.  บุคลากรมีวธีิการในการทาํงานเป็นทีม  

8.  มีโครงสร้างท่ีกําหนดให้ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้ ง

โดยตรงของประชาชน ทาํให้การตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดต้รงประเด็น  

9. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด  

10. มีสถานท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชน  

1. งบประมาณของ เทศบาลมีจาํนวนจาํกดัเม่ือเทียบกบั

ภารกิจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางในการ

ปฏิบติังาน บุคลากรรับผดิชอบงานหลายดา้น  

3. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีนอ้ย  

4. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรไม่ทนัต่อเหตุการณ์  

 

     

วเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ให้การ

สนับสนุนการดาํเนินงานของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น             

ด้านเศรษฐกิจท้อง ถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เป็นตน้  

2. พระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้า ท่ี                 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลาง                  

และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจใหแ้ก่ เทศบาล 

3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นลาดเขา้มาร่วม

บูรณาการการทางานด้านการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุม                      

และป้องกนัโรคติดต่อ  

4. มีแหล่งนํ้าธรรมชาติสามารถใชป้ระโยชน์ในการเกษตร    

     

1. เป็นพื้ นท่ีแอ่งกระทะ และพื้น ท่ีตลอดแนวของ

เทศบาลตาํบลบา้นลาดไดติ้ดกบัแม่นํ้ าเพชรบุรีทาํให้

เกิดนํ้าท่วมในพื้นท่ี 

2. ปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองภายในประเทศ            

ทาํให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถ่ินล่าช้า              

ทํ า ใ ห้ ก า ร กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น                           

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไม่ทนั

ตามท่ีกาํหนด  

3. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  

 

การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลตาํบลบา้นลาดดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล นโยบาย

ผูบ้ริหารเทศบาล นโยบายจงัหวดั ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลมีโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 76 โครงการ 

ใชง้บประมาณรวมทั้งส้ิน 7,355,705 บาท  ดงัน้ี 

 จาํนวนโครงการจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

วเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

 



แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  หนา้ 17 

 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 43   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

 และพฒันาคุณภาพชีวติ 29   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 4   โครงการ   

 

 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

 
 

 จาํนวนงบประมาณจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 4,522,340.53 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

 และพฒันาคุณภาพชีวติ            2,745,330.00 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน     88,034.53 บาท   

  แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณจําแนกยุทธศาสตร์การพฒันา 
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 เทศบาลตาํบลบา้นลาด ไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)  เม่ือวนัท่ี 28 

มิถุนายน 2556  โดยได้กาํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)                    

รวม 378 โครงการ งบประมาณ 190,485,520.00 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 

2557 2558 2559 รวม 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

116 155,646,900.00 22 9,009,420.00 116 155,646,900.00 22 9,009,420.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

การส่งเสริมการศึกษา และ

พฒันาคุณภาพชีวิต 

102 15,725,500.00 29 2,110,000.00 102 15,725,500.00 29 2,110,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ 

9 270,000.00 9 270,000.00 9 270,000.00 9 270,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  

และการจดัการทรัพยากร 

10 480,000.00 7 280,000.00 10 480,000.00 7 280,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 

การบริหาร และการบริการ

ประชาชน 

12 1,165,000.00 4 585,000.00 12 1,165,000.00 4 585,000.00 

รวม 249 12173,287,400.00 2171 2112,254,420.00 21249 21173,287,400.00 2171 2112,254,420.00 

 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

 4,522,340.53  

 2,745,330.00  

 88,034.53  

งบประมาณ 
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริม

การศึกษาและพฒันาคุณภาพ

ชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการ

บริการประชาชน 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

 

การจัดทาํงบประมาณ 

 ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบา้นลาด ได้ประกาศใช้เทศบญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556        

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบญัญติังบประมาณ จาํนวน 97 โครงการ งบประมาณ 9,232,600.- บาท 

สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

 

166,055,020.00 

20,245,500.00 

810,000.00 1,040,000.00 2,335,000.00 

งบประมาณ 

งบประมาณในแผนพฒันาสามปี 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

พฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการประชากร 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 45 4,656,100.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 45 4,264,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

์ ั ้ ั ิ่ ้ ั ั    
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

 เทศบาลตาํบลบา้นลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ  

โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 76 โครงการ จาํนวนเงิน 7,362,415 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จาํนวน 76 โครงการ จาํนวนเงิน 7,355,705 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
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โครงการ 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคุณภาพ

ชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคุณภาพ

ชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพนั/ลงนาม

ในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 43 4,528,700.00 43 4,522,340.53 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการ

ั ี ิ  

29 2,745,330.00 29 2,745,330.00 



แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  หนา้ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการท่ียงัไม่ไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา/ยกเลิกโครงการ รวม 21 โครงการ จาํนวน

เงิน 2,820,221.50 บาท  สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาํบลบา้นลาดดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล นโยบายผูบ้ริหารเทศบาล นโยบายจงัหวดั ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลมีโครงการท่ีดาํเนินการแลว้

เสร็จ 43 โครงการ ใชง้บประมาณรวมทั้งส้ิน 7,897,804 บาท  ดงัน้ี 

 จาํนวนโครงการจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 30   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 127,400.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 16 1,518,670.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 1 30,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 1 144,115.00 

รวม 21 1,870,185.00 
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 และพฒันาคุณภาพชีวติ 11   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 2   โครงการ   

แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
 

 จาํนวนงบประมาณจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 6,711,550.00 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

 และพฒันาคุณภาพชีวติ            780,674.00 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน     405,580.00 บาท   

  แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณจําแนกยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

 เทศบาลตาํบลบา้นลาด ไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  เม่ือวนัท่ี 24 

มิถุนายน 2557  โดยได้กาํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)                    

รวม 257 โครงการ งบประมาณ 273,907,420.00 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
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พฒันาดา้นการบริหารและการบริการ

ประชาชน 

6,711,550.00 

780,674.00 
405,580.00 

งบประมาณ 
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ 

2558 2559 2560 รวม 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

111 221,593,650.00 18 36,316,570.00 5 3,758,770 134 258,952,420 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

การส่งเสริมการศึกษา และ

พฒันาคุณภาพชีวิต 

74 5,417,500.00 10 6,152,500.00 10 830,000 94 12,400,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ 

2 80,000.00 0 0 0 0 2 80,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  

และการจดัการทรัพยากร 

7 300,000.00 1 100,000.00 1 50,000 9 450,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 

การบริหาร และการบริการ

ประชาชน 

18 2,025,000.00 0 0 0 0 18 2,025,000 

รวม 212 229,416,150.00 29 42,569,070.00 16 4,638,770 257 273,907,420 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

 

 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 
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การจัดทาํงบประมาณ 

 ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบา้นลาด ได้ประกาศใช้เทศบญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557        

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบญัญติังบประมาณ จาํนวน 81 โครงการ งบประมาณ 10,970,037.- บาท 

สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 6,784,037.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 39 3,246,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นเศรษฐกิจ - - 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 3 110,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 8 830,000.00 

รวม 81 10,970,037.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

 เทศบาลตาํบลบา้นลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ 

โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จาํนวนเงิน 7,897,804 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จาํนวน 43 โครงการ จาํนวนเงิน 7,897,804 ลา้นบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพนั/ลงนาม

ในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 6,711,550.00 30 6,711,550.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา  

และพฒันาคุณภาพชีวติ 

11 780,674.00 11 780,674.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร  

และการบริการประชาชน 

2 405,580.00 2 405,580.00 

รวม 43 7,897,804.00 43 7,897,804.00 

 



แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  หนา้ 26 

 

 โครงการท่ียงัไม่ไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา/ยกเลิกโครงการ รวม 38 โครงการ จาํนวน

เงิน 3,072,233.00 บาท  สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตาํบลบา้นลาดดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล นโยบายผูบ้ริหารเทศบาล นโยบายจงัหวดั ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลมีโครงการท่ีดาํเนินการแลว้

เสร็จ 47 โครงการ ใชง้บประมาณรวมทั้งส้ิน 7,908,000 บาท  ดงัน้ี 

 จาํนวนโครงการจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 32   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

 และพฒันาคุณภาพชีวติ 13   โครงการ   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 2   โครงการ   

แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการจําแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 72,487.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 28 2,465,326.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ   

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 3 110,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 6 424,420.00 

รวม 38 3,072,233.00 
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 จาํนวนงบประมาณจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 6,716,550.00 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

 และพฒันาคุณภาพชีวติ            785,674.00 บาท   

- ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน     405,776.00 บาท   

 

 

 

 

  แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณจําแนกยุทธศาสตร์การพฒันา 

0

10

20

30

32 

13 

2 

โครงการ 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการ

ประชาชน 
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 เทศบาลตาํบลบา้นลาด ได้ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  เม่ือวนัท่ี 24 

มิถุนายน 2558  โดยได้กาํหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)                    

รวม 260 โครงการ งบประมาณ 273,917,420.00 บาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 

2559 2560 2561 รวม 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

111 221,593,650.00 18 36,316,570.00 5 3,758,770 134 258,952,420 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

การส่งเสริมการศึกษา และ

พฒันาคุณภาพชีวิต 

77 5,427,500.00 10 6,152,500.00 10 830,000 97 12,420,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ 

2 80,000.00 0 0 0 0 2 80,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  

และการจดัการทรัพยากร 

7 300,000.00 1 100,000.00 1 50,000 9 450,000 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 

การบริหาร และการบริการ

ประชาชน 

18 2,025,000.00 0 0 0 0 18 2,025,000 

รวม 212 229,436,150.00 29 42,569,070.00 16 4,638,770 260 273,927,420 

 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

6,716,550.00 

785,674.00 
405,776.00 

งบประมาณ 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพฒันาสามปี ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 
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โครงการ 

โครงการในแผนพฒันาสามปี 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

พฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการประชากร 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 

258,952,420.00 

12,420,000.00 
80,000.00 450,000.00 2,025,000.00 

งบประมาณ 

งบประมาณในแผนพฒันาสามปี 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

พฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการประชากร 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 
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การจัดทาํงบประมาณ 

 ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลบา้นลาด ได้ประกาศใช้เทศบญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2558        

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบญัญติังบประมาณ จาํนวน 83 โครงการ งบประมาณ 11,070,037.- บาท 

สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในเทศบญัญติังบประมาณของเทศบาลตาํบลบา้นลาด 
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โครงการ 

โครงการในแผนพฒันาสามปี 

พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา 

และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

พฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการประชากร 

พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 33 6,884,037.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 39 3,246,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นเศรษฐกิจ - - 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 3 110,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 8 830,000.00 

รวม 83 11,070,037.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

 เทศบาลตาํบลบา้นลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ 

โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 47 โครงการ จาํนวนเงิน 7,908,000 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จาํนวน 47 โครงการ จาํนวนเงิน 7,908,000  ลา้นบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 โครงการท่ียงัไม่ไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา/ยกเลิกโครงการ รวม 36 โครงการ จาํนวน

เงิน 3,162,037.00 บาท  สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา พบว่า 

ประชาชนไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลบา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  

เรียงลาํดบัจากความถ่ีมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ดงัน้ี เทศบาลตาํบลควรปรับปรุงดูแลถนนสายหลกัให้มี

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพนั/ลงนาม

ในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 32 6,716,550.00 32 6,716,550.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษา  

และพฒันาคุณภาพชีวติ 

13 785,674.00 13 785,674.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร  

และการบริการประชาชน 

2 405,776.00 2 405,776.00 

รวม 47 7,908,00.00 47 7,908,00.00 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 167,487.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการส่งเสริมการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ 26 2,460,326.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ   

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 3 110,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการบริหารและการบริการประชาชน 6 424,224.00 

รวม 36 3,162,037.00 
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ความสมบูรณ์ประชาชนสามารถใชส้ัญจรไปมาสะดวกปลอดภยั และดาํเนินการตกแต่งตน้ไมบ้ริเวณขา้งทาง

ถนน (ความถ่ี = 54) ควรมีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงมีการร้องเรียนร้อง

ทุกข์ ด้วยความรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ (ความถ่ี = 26) การจดัการเร่ืองนํ้ าประปาให้ครอบคลุมทัว่ถึง 

(ความถ่ี = 23) ดําเนินการจัดให้มีไฟฟ้ารายทางให้มีความครอบคลุมและการดําเนินการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ควรมีความครอบคลุมทัว่ถึง ประชาชนบางกลุ่มยงัขาดการเขา้ถึงข่าวสารของทางราชการมี

ความถ่ีเท่ากนั (ความถ่ี = 5) ควรมีการกระจายการพฒันาโดยคาํนึงถึงความสําคญัของปัญหาในแต่ละพื้นท่ี 

(ความถ่ี = 2) และการเก็บขยะควรมีการบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว ไม่ควรปล่อยให้ขยะในถงัเต็มล้นเป็น

เวลานาน (ความถ่ี = 1) 

เทศบาลตาํบลบา้นลาด   ก็ได้ดาํเนินการแก้ไขปัญหาและจดัทาํโครงการพฒันาต่าง ๆ ตามความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงในปัจจุบนัในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบ้านลาด  ได้รับการพฒันาไปมาก

โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบนัถนนแทบทุกสาย  ไดก่้อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง 

แอสฟัลติกทุกหมู่บา้น  มีระบบประปาเขา้ถึงทุกหมู่บา้น  มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน  ตลอดจนสนบัสนุน  

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถ่ินของเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก                    

ด้านการสาธารณสุข  ดูแลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ และมีประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน  ซ่ึงถือได้ว่า                    

การพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นลาดท่ีผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับและสามารถแก้ไขปัญหา

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยนโยบายหลกัในปัจจุบนัคณะผูบ้ริหาร              

จะเน้นในเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนในตาํบล                                      

มีความเป็นไปไดใ้นเชิงคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนชาวตาํบลบา้นลาดไดต้รง

ตามความตอ้งการตามตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

- ถนนภายในเขตตาํบลบ้านลาดได้มาตรฐาน 

การจราจรสะดวก ปลอดภยั 

- ประชาชนในเขตตาํบลบา้นลาด มีอาชีพเสริม

และมีรายไดเ้พยีงพอต่อการดาํรงชีวติ 

- มีนํ้ าไวใ้ช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุเพลิง

ไหม ้

 

- ประชาชนสัญจรสะดวก และลดการเกิดอุบติัเหตุบน

เส้นทางต่าง ๆ ไดเ้พิ่มข้ึน 

- ประชาชนในเขตตําบลบ้านลาด มีอาชีพเสริม                 

และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

- ประช าชนปล อดภัยและ เ กิดความ เสีย หา ยต่อ

ทรัพยสิ์นนอ้ยท่ีสุดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุ

เพลิงไหม ้
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

- มีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กและกิจกรรม

ของเยาวชน 

- ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ 

- มีการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน 

- มีการจดัการขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

- เทศบาลบ้านลาด สามารถเก็บภาษีได้อย่าง

ถูกตอ้งและ  เป็นธรรม 

- เทศบาลบา้นลาด สามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์

และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง               

และเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

- เ ด็ ก มี ก า ร พัฒ น า ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ช่ ว ง ว ัย                     

และเยาวชนมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรคท์าํร่วมกนั 

- ผูสู้งอายุและผูพ้ิการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เพิ่มมาก

ข้ึน 

- ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในวฒันธรรม

และประเพณีของทอ้งถ่ิน 

- สามารถป้องกันโรคติดต่อและสร้างมลภาวะท่ีดี

ใหก้บัชุมชนได ้

- เทศบาลบา้นลาด มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเพิ่มข้ึน 

- เทศบาลบ้านลาด สา มารถจัดหา ว ัส ดุ อุปกรณ์                    

และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานไดเ้พียงพอต่อปริมาณ

งานท่ีเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

- ประชาชนเกิดความรักในทอ้งถ่ินและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินมากข้ึน 
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สวนที่  สวนที่  33  

ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

 1.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพนัธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี  โดยมุ่งเนน้เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง  มัง่คัง่  และย ัง่ยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกาํลงัอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมกรรจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจดัทาํร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 

2560 - 2579)  สรุปยอ่ได ้ ดงัน้ี 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการจดัทาํ

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนการ

พฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี 

2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ปี 2560 เป็นตน้ไป) คณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ

ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแ้ก่ (1) คณะอนุกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 

เพื่อจดัทาํร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการตามแนว

ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจดัทาร่างแผนปฏิบติัการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจดัทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปไดด้าํเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด โดยไดมี้การนาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

กรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 

นกัวิชาการ รวมถึงไดพ้ิจารณานาํขอ้คิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน

มาเป็นขอ้มูลในการยกร่างยทุธศาสตร์ชาติดว้ย และไดน้าํเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจดัทายทุธศาสตร์ชาติ 

ในการดาํเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์ชาติจะนาํเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะ

นาํเสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติใหค้วามเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนด

ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใชแ้ผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กนัยายน 2564) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้

นาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ 4 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบติัการระดบั

กระทรวงและแผนพฒันารายสาขาในระหวา่งท่ีกลไกการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบั

ใหม่อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ ซ่ึงคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

2. สาระสําคัญ 

     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และในหลากหลายมิติทาํใหภู้มิทศัน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญั โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกนัท่ามกลาง

ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ก็มีปัจจยัเส่ียงและภยัคุกคามท่ีตอ้งบริหารจดัการดว้ยความยากลาํบากมาก

ข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์เศรษฐกิจของโลกไดส่้งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตอ้งปรับตวัและเปล่ียนไปเป็น
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ระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพฒันาในภาคเกษตรล่าชา้กวา่ฐานการผลิต

อ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมยัใหม่มากข้ึนตามลาํดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแส

โลกาภิวฒัน์และความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางดา้น

รายไดร้ะหวา่งภาคการเกษตรกบัภาคอุตสาหกรรมและระหวา่งสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวา้งข้ึน 

และปัญหาความยากจนกระจุกตวัในกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ห่างไกลก็มีในวงแคบกวา่ ในขณะท่ีการใชเ้ทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นบัวา่ยงัอยูใ่น

กลุ่มประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยีในระดบักลางๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถพฒันาไดเ้องภายในประเทศ ตอ้ง

นาํเขา้มาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยงัใชว้ตัถุดิบและแรงงานเขม้ขน้ในการเป็นจุดแข็งใน

การแข่งขนัและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดา้นหน่ึงการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของโลก

และแรงขบัเคล่ือนของเทคโนโลยสีมยัใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดของสังคมโลกไดท้าํให้เกิด

ภยัคุกคามและความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ท่ีซบัซ้อนข้ึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดขา้ม

ชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมขา้มชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มี

ความผนัผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลว้นแลว้เป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจดัการทาง

ธุรกิจ และการบริหารราชการแผน่ดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวตัน์ได้ทาให้ภูมิทศัน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทลั 

ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกวา้งข้ึนรวมถึงช่องวา่งทางดิจิทลั 

(digital divide) ถา้หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทาํให้ความเหล่ือมลํ้าทางรายไดแ้ละโอกาสทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกบัในอนาคต 20 ปีขา้งหน้าสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคญัต่อการพฒันา

ประเทศไทยในอนาคต ไดแ้ก่ กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเขม้ขน้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีความเส่ียงและทา้ทายต่อ

การปรับตวัมากข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรีและรวดเร็วของผูค้น เงินทุน ขอ้มูลข่าวสารองคค์วามรู้

และเทคโนโลยี และสินคา้และบริการ ขณะเดียวกนัการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาํไปสู่ความ

เช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยร์วมอาํนาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยา้ยมาสู่เอเชียภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ 10 ปีขา้งหนา้จะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัสําคญัหลายประการทั้ง

ปัญหาต่อเน่ืองจากวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยู

โรโซนท่ีทาให้ระดบัหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลายเป็นความเส่ียงต่อความย ัง่ยืน

ทางการคลงั ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดาํเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ 

ยโุรป และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไดเ้ม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความ

ผนัผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ นอกจากนั้นการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้

สู่จุดอ่ิมตวัมากข้ึน ขณะท่ีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึน

ขนานใหญ่และเป็นวงกวา้ง เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรมยงัไม่มีแนวโน้มการก่อตวัท่ี
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ชดัเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพฒันาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสําหรับการพฒันา

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะ

ขยายตวัต่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ท่ี

ตลาดโลกขยายตวัชา้ แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลงัการผลิตเพื่อยกระดบัศกัยภาพการผลิต การแข่งขนัใน

ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกนัการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ขา้งหนา้น้ี จะ

ทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตวัช้าลง เง่ือนไขดงักล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของ

เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแกปั้ญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้

สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีสําคัญจากการปรับ

ดุลอาํนาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูน้าํโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ

รัสเซียท่ีเพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทาํให้บรรยากาศดา้นความมัน่คงของโลกในช่วงปี 

2560 – ปี 2579 มีลกัษณะผสมผสานกนัทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้ โดยข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดบัทวภิาคีและพหุภาคีเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ

ประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคญั

สาํหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเป็นอจัฉริยะจะ

กระทบการดาํรงชีวิตของคนและทาํให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกนั

ของเทคโนโลยีกา้วหนา้อุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์ ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งลงทุนดา้นทรัพยากรมนุษย์

และการวิจยัให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ได ้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้มก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดนัให้ประเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ

พฒันาและนาํเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก้็จะมีส่วนสําคญั และช่วยแกปั้ญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ 

รวมทั้งนํ้ ามนั ซ่ึงแมร้าคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงตอ้งผลกัดนัให้มุ่งสู่การผลิต

พลงังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลงังานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของ

โลก 

นอกจากนั้น ยงัมีขอ้จาํกดัและความเส่ียงสําคญัจากการเขา้สู่สังคมสูงวยัของโลกและ

ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผนัผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยั 

แมจ้ะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแยง่ชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมี

แรงกดดนัต่อการใชจ่้ายงบประมาณดา้นสวสัดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็น

ความเส่ียงดา้นการ คลงัท่ีสําคญั สําหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผนัผวน

ก่อให้เกิดภยัธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดนัให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนิน

ธุรกิจ การดาํรงชีวติ การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามใน

การกระจายความเจริญและการพฒันาให้มีความทัว่ถึงมากข้ึน ประกอบกบัจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะ

ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีขอ้กาํหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใตเ้ง่ือนไขการเปล่ียนแปลง
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ดงักล่าว การยึดถือหลกัการบริหารจดัการท่ีดีทั้ งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ

ประชาธิปไตย และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขม้ขน้มากข้ึน 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพฒันาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบนัทาํใหป้ระเทศไทยมีระดบัการพฒันาท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั โดยถูกจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศระดบั

รายไดป้านกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และไดข้ยบัสูงข้ึนมาอยูใ่นกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดบัรายไดป้าน

กลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายไดป้ระชาชาติต่อหวัเพิ่มข้ึนเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี

ฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการ

ผลิตและบริการสามารถแข่งขนัและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายไดเ้งินตราต่างประเทศใน

ระดบัสูง อาทิ กลุ่มยานยนต ์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินคา้เกษตร การ

ท่องเท่ียว และบริการดา้นสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจา้งงานเพิ่มข้ึนเป็น 38.1 ลา้นคน

จากประชากรวยัแรงงาน 38.6 ลา้นคน อตัราการวา่งงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลง

ตามลาํดบัจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวติดีข้ึนในทุกระดบั โอกาส

การไดรั้บการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุม้ครอง

ทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลาํดบั ใน

ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบันานาชาติทั้งใน

รูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยทาํให้ประเทศไทย

สามารถยกระดบัมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดบัสากลก็มีความคืบหนา้มากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้

ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวัในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุม้กนั ให้ดีข้ึนตามแนวคิด

การบริหารจดัการท่ีดีอนัไดแ้ก่ การดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้

อยา่งเป็นระบบดีข้ึน มีการกากบัดูแลวินยัทางการเงินการคลงัท่ีกาํหนดกรอบของความย ัง่ยืนทางการคลงั

เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีข้ึนและฐานะการคลงัมีความมัน่คงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวา่งประเทศอยูใ่น

ระดบัสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบมากข้ึน มี

การสร้างความเป็นธรรมให้กบักลุ่มต่างๆ สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา

เปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขนัในตลาด และสนบัสนุนให้การดาํเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตวัมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยงัมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายดา้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง จุดอ่อนสําคญัของประเทศไทยไดแ้ก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาํดบั แต่คุณภาพ

คนโดยเฉล่ียยงัตํ่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทกัษะฝีมือสูงและกลุ่ม

ทกัษะฝีมือระดบัล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยงัตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตอ้ง

อาศยัการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการคา้ระหว่าง

ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา่เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผนัผวนตาม
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ปัจจยัภายนอกเป็นสําคญั ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชอ้งคค์วามรู้ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายงัมีนอ้ย การลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันายงัไม่เพียงพอ การ

วิจยัท่ีดาเนินการไปแลว้ไม่ถูกนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งคุม้ค่า การพฒันา

นวตักรรมมีนอ้ย สําหรับการดาํเนินงานและการบริหารจดัการภาครัฐก็ยงัขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลือง

งบประมาณ การดาํเนินงานเพื่อการพฒันามกัขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร่งใส และ

ขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปชัน่มีเป็นวงกวา้ง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส์รวมทั้งการบริหารจดัการนา้ยงัไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าชา้ การบงัคบัใชก้ฎหมายยงั

ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ลา้สมยัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลง คนไทยยงัมีปัญหาดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญัขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าและความ

แตกแยกในสังคมไทยยงัเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเผชิญกบัภาวะขยะลน้เมืองและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงในทุกดา้น 

ทั้งน้ี ปัจจยัและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพฒันาประเทศไทยท่ี

สําคญั ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อ

จากน้ีไป จะมีนยัยะท่ีสําคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศ กาํลงัคนในวยัเด็กและวยัแรงงานจะลดลง ผูสู้งอายุ

จะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจ่้ายการลงทุนและ

การออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ ความมัน่คงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ขณะเดียวกนั

ประเทศไทยก็เผชิญกบัขอ้จากดัดา้นทรัพยากร ทั้งดา้นแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนยัยะต่อตน้ทุน

การผลิตและสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูข่องประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมลํ้าในมิติต่างๆ ก็มี

นยัยะต่อการสร้างความสามคัคี 

สมานฉันท์ในสังคม ขอ้จาํกดัต่อการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษย ์ ความจาํเป็นในการ

ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง และการปฏิรูป

กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า และท่ีสําคญัเง่ือนไขจาํเป็นท่ี

ตอ้งปรับตวัคือ การแกปั้ญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีทาํให้จาํเป็นตอ้งเร่งปฏิรูป

ระบบราชการและการเมืองเพื่อใหเ้กิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ดงักล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัและความเส่ียงมากข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ี

กระแสโลกาภิวตัน์เขม้ขน้ข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอยา่งแทจ้ริง โดยท่ีการเคล่ือนยา้ยของผูค้น สินคา้และ

บริการ เงินทุน องคค์วามรู้เทคโนโลยี ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอยา่งเสรี ส่งผลให้การแข่งขนัใน

ตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต่างๆ เร่งผลกัดนัการเพิ่มผลิตภาพและการพฒันานวตักรรมเพื่อการ

แข่งขนั ขณะเดียวกนัความเส่ียงและขอ้จากดัท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผนัผวนรุนแรงต่อการดาํเนินธุรกิจ

และการดาํเนินชีวิตของผูค้นก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขม้งวดมากข้ึน

ทั้งในเร่ืองการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นตน้เง่ือนไขต่างๆ ดงักล่าว

จะเป็นแรงกดดนัให้ประเทศไทยตอ้งปรับตวัและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ี
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การปรับตวัจะตอ้งหย ัง่รากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแกจุ้ดอ่อนและควบคู่ไปกบั

การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึง

หากไม่สามารถแกปั้ญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลไดใ้นระยะ 4 - 5 ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขนั รายไดเ้ฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดบัให้ดีข้ึนได ้คุณภาพคนโดย

เฉล่ียจะยงัตํ่า และปัญหาความเหล่ือมลํ้าจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก 

และในท่ีสุดการพฒันาประเทศจะไม่สามารถย ัง่ยนืไปไดใ้นระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ

อนาคตการพฒันาประเทศไทยอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแขง็และเป็นจุดอ่อนท่ีจะตอ้งเผชิญและผสมผสานกบัปัจจยัภายนอกและ

ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจาก

การพฒันาของโลกและรับมือกบัภยัคุกคามเหล่าน้ีได้นั้น จาํเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตอยา่งรอบดา้นขณะเดียวกนัตอ้งวเิคราะห์ศกัยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความ

พร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น โดยท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็น

ระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของ

โลกยืดหยุ่นปรับตวัไดเ้ร็ว สามารถรับมือกบัความเส่ียงและภยัคุกคามแบบใหม่ได ้ และสามารถอาศยั

โอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กบัคนในชาติได ้ ไม่วา่จะเป็นการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การ

ปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพมีการจดัลาํดบัความสําคญั

และแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว

จะตอ้งกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะยาว เพื่อกาํหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายการ

พฒันาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง

ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาประเทศ เพื่อให้บรรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติใน

การท่ีจะให้ประเทศไทยมีความมัน่คงในทุกดา้น คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมัง่คัง่ และประเทศ

สามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีการวเิคราะห์ใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จา

กดัรวมทั้งความเส่ียงของประเทศ จะนาํไปสู่การกาํหนดตาํแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศท่ีชดัเจนและได้รับการยอมรับร่วมกนัในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลงัและระดม

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการพฒันาไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั การดาํเนินการมี

บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใตก้ารมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีผา่นมา ประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์ประเทศ เป้าหมาย

และยทุธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผน่ดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคญักบั
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นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด

ความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดงันั้น เพื่อเป็นการปฏิรูป

ระบบการบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพฒันาในระยะยาว และเพื่อเป็นการ

กาํหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั

และเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะตอ้งมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย

ตอ้งปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตวัไดเ้ร็ว สามารถรับมือกบัความเส่ียงและภยั

คุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศยัโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กบั

คนในชาติได ้จะตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขบัเคล่ือนประเทศ

ให้สอดคลอ้งกบัประเด็นการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพฒันา

ภายในประเทศ 

การกาํหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะ

ยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ใหส้ามารถนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัจะช่วยยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค

ส่วนและนาํพาประเทศไทยให้หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ทั้ง

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมลํ้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปัญหาความขดัแยง้ในสังคม 

รวมถึงสามารถรับมือกบัภยัคุกคามและบริหารจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เปล่ียนผา่นประเทศไทยไปพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกไดซ่ึ้งจะทาํให้ประเทศไทย

ยงัคงรักษาบทบาทสาํคญัในเวทีโลก สามารถดาํรงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดี่มีสุขอยา่งถว้นหนา้กนัสาระสําคญัของยุทธศาสตร์ชาติ

ซ่ึงคณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติกาลงัดาํเนินการยกร่างอยูใ่นขณะน้ีนั้นจะประกอบดว้ยวิสัยทศัน์

และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการบรรลุร่วมกนัรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 

ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนตอ้งมุ่งดาํเนินการไปพร้อมกนัอย่าง

ประสานสอดคลอ้ง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการ คือประเทศไทยมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน 

ในทุกสาขาของกาํลงัอาํนาจแห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 

สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

2.2 วสัิยทศัน์ 

วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”หรือเป็นคติพจน์ประจาํชาติวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” ทั้งน้ี

วิสัยทศัน์ดงักล่าวจะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ

ภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ การดาํรงอยูอ่ย่างมัน่คง ย ัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติ การดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คง

ของชาติและประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ การอยูร่่วมกนัในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผน่มีความ
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มัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ความเจริญเติบโต

ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย ัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้

การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหวา่งประเทศและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติประสานสอดคลอ้งกนั 

ดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลก

และสามารถเก้ือกลูประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวา่ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์และทาให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น 

จาํเป็นจะตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และกาํหนดแนวทางการ

พฒันาของทุกภาคส่วนใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์ชาติ

ในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและมีการบูรณา

การ และสร้างความเขา้ใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนใน

สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและรักษาไวซ่ึ้ง

ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวสิัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ 
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ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” 

เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ คนไทยมี

ความสุข อยูดี่ กินดี สังคมมีความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนว

ทางการพฒันาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ยุทธศาสตร์ดา้นความ

มัน่คง (2) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (3) ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ    (6) ยุทธศาสตร์ดา้น

การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีสาระสาํคญั 

ของแต่ละยทุธศาสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง 

ขจดัคอร์รัปชัน่ สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรม 

(3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดบั และรักษาดุลยภาพความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอาํนาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม่ 

(5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาลงัป้องกนัประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 

(6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบติั 

รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ

มากข้ึน 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

พฒันาไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงจาเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมใน

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 

การสร้างความมัน่คงและปลอดภยัด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น

ผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยั

เชิงยุทธศาสตร์ทุกดา้น อนัไดแ้ก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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นวตักรรม การพฒันาทุนมนุษย ์และการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง

ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเช่ือมัน่ การส่งเสริมการคา้และการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ

สังคม ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค 

และเป็นการยกระดบัไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพฒันานวตักรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการใชดิ้จิทลัและการคา้ท่ีเขม้ขน้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 

และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตและการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็น

แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยให้ปรับไปสู่การทาํการเกษตรย ัง่ยืน

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แข็ง และการพฒันาสินคา้

เกษตรท่ีมีศกัยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภยั 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ ยกระดบัการ

พฒันาอุตสาหกรรมปัจจุบนัท่ีมีศกัยภาพสูง และพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศกัยภาพ โดยการใชดิ้จิทลั

และการคา้มาเพิ่มมูลค่าและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความ

เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการยกระดบับริการท่ีเป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเท่ียว และ

พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดา้นการเงินและธุรกิจบริการท่ีมี

ศกัยภาพอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ 

ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สู่สากล และพฒันา

วสิาหกิจชุมชนและสถาบนัเกษตรกร 

(4) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ จดัระบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

(5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ในดา้นการขนส่ง ดา้นพลงังาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและการวจิยัและพฒันา 

(6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันา

กบันานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นต่างๆ เพิ่มบทบาทของ

ไทยในองคก์รระหวา่งประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศ 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยให้

เป็นรากฐานท่ีแขง็แกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย                   

มีครอบครัวท่ีมัน่คง กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบนั

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมัน่คงให้ทัว่ถึง ลดความเหล่ือมลํ้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและ

เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีวติในสังคมสูงวยั 

(4) การสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัทางสังคมทุนทางวฒันธรรมและความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

(5) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อ

เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นนํ้ า รวมทั้งมี

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั

ธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจดัการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มนํ้ า เนน้การปรับ

ระบบการบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 

(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตอ้งให้ความสําคญั 

อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลือ่นกระบวนการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลกัในการพฒันาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจดัทาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ อาทิ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ การศึกษา 

ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏิบติัการในระดบักระทรวงและในระดบัพื้นท่ี ให้มีความสอดคลอ้งกนัตาม

ห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใชเ้ป็นกรอบในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของ

ประเทศ เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาอยา่งมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะตอ้งอาศยัการประสานความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใตร้ะบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน

และประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะได้มีการกาํหนดเก่ียวกบับทบาทของ

ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติั เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ จะสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาํหนดวิสัยทศัน์ระยะยาวท่ีชดัเจน มีการ

กาํหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจา้ของ

ร่วมกนัสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะดา้นต่างๆ ตามระยะเวลาเป็น

ช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบติัได ้และมีการกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดบัต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนาํยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบติั 

รวมทั้งกรอบกฎหมายดา้นการจดัสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลกัดนัขบัเคล่ือนการ

ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยา่งมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกาํหนดให้การดาเนินการตาม

ยทุธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบในทุกระดบั 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอ้งตั้งแต่ระดบัการจดัทา

ยุทธศาสตร์ การนาํไปสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกาํกบัดูแล บริหาร
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จดัการและการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบติัจะตอ้งมี

ความเขา้ใจ สามารถกาํหนดแผนงานโครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ 

 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

การจดัทาํแผนพฒันาส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 

2559) ไดส้ิ้นสุดลงและการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  12  อยู่ระหวา่งการ

เสนอร่างแผนซ่ึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เอาไวแ้ลว้ 

ดงันั้น  เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาํบลบา้นลาด   

มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เทศบาล จึงไดจ้ดัทาํแผน

ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ซ่ึงมีทั้งหมด  10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่ 

และย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่7  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่9  การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 

1. กรอบแนวคิดและหลกัการ 

ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย

จะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้

สู่สังคมผูสู้งอายุ การเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 

ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เป็นตน้ 

ทาํให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึงจาํเป็นตอ้งยึดกรอบแนวคิดและหลกัการในการ

วางแผนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  



แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  หนา้ 48 

(1) การนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  

(3) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4) การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกจิ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แมว้า่เศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผา่นมา (ยกเวน้ช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-

2541) จะขยายตวัไดดี้เฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนทา้ให้รายไดป้ระชาชาติต่อหวั (GNP Per Capita) 

ในปี 2557 มาอยูท่ี่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงทาํให้

ประเทศไทยไดข้ยบัฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายไดป้านกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country)           

แต่ในระยะ 8 ปีท่ีผา่นมาการขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงและมีความผนัผวน โดยขยายตวัเฉล่ียเพียง

ร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงตํ่ากวา่ศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจและ

ตํ่ากว่าระดบัท่ีจะทาํให้ประเทศไทยหลุดจากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางในระยะเวลาอนัควร โดย

สาเหตุท่ีสําคญัประการหน่ึงมาจากการชะลอตวัของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก 

สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อย

ละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากน้ี เม่ือเทียบกบัประเทศ

อ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวา่อตัราการขยายตวัของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี 2543 – 2557 อยูท่ี่

ประมาณร้อยละ 4.9 ตํ่ากวา่สิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดบัการพฒันาท่ีสูงกวา่ไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถใน

การแข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยไดเ้ปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม     

และบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ท่ีระดบัร้อยละ 9.9 25.4 

และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามลา้ดบั) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมี้การสั่งสมองค์

ความรู้และเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง ทา้ให้มีการพฒันาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตก้ารบริหารจดัการ

ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยี

สูงข้ึนภายใตเ้ครือข่ายของบริษทัแม่ในต่างชาติและของนกัลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทย

กลายเป็นประเทศรายไดป้านกลางขั้นสูง ขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรไปยงั

ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา่ ทาํให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผา่นมายงั

เพิ่มในระดบัท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตวัของกาํลงัแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาํลงัแรงงาน

เป็นไปอยา่งล่าชา้ ประกอบกบัผลิตภาพการผลิตของปัจจยัการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 

ท่ีลดลงทา้ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัระหวา่งประเทศในระยะหลงัลดลงซ่ึงสะทอ้นมาท่ีปริมาณการ

ส่งออกรวมขยายตวัชา้ลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉล่ีย

ร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2557) 
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2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับตํ่าทําให้ขาด

พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกจิให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงตอ้ง

อาศยัการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน แมว้า่การขยายตวัของผลิต

ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 จะอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโนม้ลดลง

ในระยะ 8 ปี ท่ีผา่นมา และยงัมีความล่าชา้เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีเร่ิมพฒันาประเทศในช่วงเวลาเดียวกนั

และสามารถยกระดบัการพฒันาประเทศเขา้สู่การเป็นประเทศรายไดสู้งในช่วงก่อนหนา้ ทั้งน้ีการขยายตวั

ของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วง

คร่ึงแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ทา้ให้ประเทศไทยจา้เป็นตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันา

เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง

ขบัเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจยัแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกจิจะเป็นอุปสรรคต่อการ

แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมว้า่เศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง

ถึงสองคร้ังในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความสําคญักบัการรักษาวินยัทางการเงินและการคลงัทาํให้

เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูใ่นเกณฑท่ี์แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีระดบัการพฒันา

ในระดบัใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ

เอ้ืออาํนวยต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณท่ีจะเป็นขอ้จา้กดัต่อการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียร้อยละ 37.9 ในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ช้ีให้เห็นวา่แมจ้ะอยู่

ภายใตก้รอบวนิยัทางการคลงัแต่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากผลของการดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะ

สั้นในระยะท่ีผา่นมาและจะเป็นขอ้จา้กดัต่อการใชม้าตรการทางการคลงัในการกระตุน้เศรษฐกิจและการ

พฒันาศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจาก

ต่างประเทศมีพลงัการขบัเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีอยู่ตรง

กลางระหวา่งประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกา้วหนา้

และความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF 

(World Economic Forum) ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 31 จาก 

144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ไดจ้ดั

อนัดบัไวท่ี้ 30 จาก 61 ประเทศชั้นนาํ ในขณะท่ีผลการวจิยัประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขา้ไปประกอบ

ธุรกิจประจาํปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงดาํเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย

ไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 26 จาก 189 ประเทศทัว่โลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

ได้รับการยกระดับดีขึน้จากการผนึกกาํลงัของหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม 
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และเช่ือมโยงให้เกิดความมัน่ใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยงัคงอยู่ในระดบัตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม

ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง โดยในปี 2557 อนัดบัความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยูท่ี่ 47 

และดา้นเทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 ประเทศท่ีจดัอนัดบัโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัท่ี 37 และ 43 

ตามลาํดบัในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีท่ีผา่นมา (2543-2556) ค่าเฉล่ียการลงทุนดา้นการวิจยั

และพฒันาต่อ GDP ยงัคงอยูใ่นระดบัร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ขอ้มูลล่าสุด) ประเทศไทยมี

การลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจยัและพฒันาจาก

ภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น 

เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใชจ่้ายเพื่อการวจิยัและพฒันาอยูท่ี่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, 

และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามลาํดบั 

ขณะเดียวกนับุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศยงัมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการ

ส่งเสริมการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมในระดบักา้วหนา้ โดยในปี 2556 บุคลากร

ดา้นการวิจยัและพฒันามีจา้นวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศพฒันา

แลว้ ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ระดบั 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพืน้ฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบดว้ย

รูปแบบการขนส่งยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางไดต้ามเป้าหมายและยงั

ขาดการพฒันาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจดัการกิจการประปายงัขาดเอกภาพ การให้บริการนาํ

ประปายงักระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลกัในภูมิภาค และมีแหล่งนํ้ าดิบไม่เพียงพอ การ

ใหบ้ริการ ICT ยงัไม่ทัว่ถึงกระจุกตวัอยูใ่นเมือง และมีราคาค่อนขา้งสูง ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของ

ประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กนอ้ยและยงัคงเผชิญกบัความเส่ียงดา้นความมัน่คงทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมดา้นพลงังานและ 

ICT อยู่ในระดบัตํ่าและมีขอ้จาํกดั ยงัไม่สามารถพฒันาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากน้ี ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้น

โครงสร้างพื้นฐานยงัขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การทาํธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยั และขอ้จาํกดัต่อการทาํธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน

ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ยงัขาดความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นท่ีตรงต่อความตอ้งการ

ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ดา้นเทคโนโลยี และความรู้ในการดาํเนินธุรกิจ

ต่างประเทศ เป็นตน้ 

2.2 ด้านสังคม 

2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวยั เน่ืองจากปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อตัราการเจริญพนัธ์ุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 

2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดวา่ในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
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(2) กาลงัแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม

เจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึน้ช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ

ต่อไป กาํลงัแรงงานของไทยมีจา้นวน 38.9 ลา้นคนในช่วงปี 2555-2557 และเร่ิมลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 

2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผา่น

มา (ปี 2548–2557) แต่ยงัตํ่ากวา่ประเทศเพื่อนบา้น เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตวั และสิงคโปร์ 5 เท่าตวั และ

กาํลงัแรงงานกวา่ร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดบัมธัยมตน้และตํ่ากวา่ นอกจากน้ี กาํลงัแรงงานกลุ่มเจเนอ

เรชัน่วาย ซ่ึงมีจาํนวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลกัษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคญั

กบัการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอตัราการเจริญพนัธ์ุรวมของประเทศใน

อนาคต 

 (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

ผูสู้งอายุมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 10.3 ลา้นคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ลา้นคน (ร้อยละ 32.1) 

ในปี 2583 การเพิ่มข้ึนของผูสู้งอายวุยักลางและวยัปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

แมผู้สู้งอายุมีส่วนร่วมในกาํลงัแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออม

นอ้ย และแหล่งรายไดห้ลกัร้อยละ 78.5 ของรายไดท้ั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี

หลากหลายรูปแบบมากขึน้ อตัราการเจริญพนัธ์ุท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก 3.6 คน 

ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหวง่กลางมีการ

ขยายตวัมากท่ีสุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปทาํ

ใหค้รอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

โดยคนไทยมีอายคุาดเฉล่ียสูงข้ึน อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 

78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบติัเหตุ อยา่งไรก็

ตาม คนไทยไดรั้บโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จาํนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงานอายุ 15.59 

ปี เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉล่ีย 8.9 ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบั

ตํ่า สะทอ้นไดจ้ากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉล่ีย

ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจยัและการ

สํารวจต่างๆ พบวา่ปัญหาสําคญัท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเห็นวา่ตอ้ง

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมลํ้าของการ

กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556                                  
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แต่ความยากจนยงักระจุกตวัหนาแน่นในภาคตะวนัเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าดา้น

รายไดมี้แนวโนม้ดีข้ึนเล็กนอ้ย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ดา้นรายไดล้ดลงจาก 

0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อยา่งไรก็ตามความแตกต่างของรายไดร้ะหวา่งกลุ่มคนรวยท่ีสุด

กบักลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกนัถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายไดสู้ง

ถึงร้อยละ 36.8 ของรายไดท้ั้งหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายไดเ้พียงร้อยละ 1.1 

สาเหตุพื้นฐานท่ีสาํคญัจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพฒันา

ไปยงักลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทัว่ถึง* ประชากรท่ีเกิดช่วงปี 2555-2546 

2.2 .5 ความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่ มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย  อัน

เน่ืองมาจาก 

(1) ความเหลื่อมลํ้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อย

ละ 20 มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด     มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกวา่กลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อยละ 20 ท่ี

มีการถือครองท่ีดินนอ้ยท่ีสุด 325.7 เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีดินวา่งเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในระดับปริญญาตรียงัมีความแตกต่างกนัตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท

และระหว่างภูมิภาค มีปัจจยัหลกัมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่ม

ประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีฐานะความเป็นอยูดี่ท่ีสุด มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากกวา่กลุ่ม

ประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีฐานะความเป็นอยูด่อ้ยท่ีสุดประมาณ 19.1 เท่า นกัศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง

กวา่นกัศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลํา้กันระหว่างภูมิภาค 

โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากร

สาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือต่างกนัถึง 3.6 เท่า 

 (4) ความเหลือ่มลํา้การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ

เขา้ถึงการคุม้ครองมากข้ึน จากการเขา้ถึงการประกนัตนตามมาตรา 50 ท่ีเพิ่มข้ึนจาก 1.29 ลา้นคน ในปี 

2555 เป็น 2.471 ลา้นคน ในปี 2557 ทาํให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 

อยา่งไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียสูงกวา่แรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมลํา้ด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เขา้ใจ

กฎหมาย เขา้ไม่ถึงกระบวนการยติุธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ

ทาํงาน นอกจากน้ี ผูมี้รายไดน้อ้ยมกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถ

รับภาระค่าใชจ่้ายในกระบวนการยติุธรรมและตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนาน 
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2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึน้ จากการท่ีคนไทยกวา่ร้อยละ 99.9 ไดรั้บ

ความคุม้ครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบ

ประกนัสังคมร้อยละ  16.7 และระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะท่ี 

กลุ่มผูด้้อยโอกาสมีหลักประกนัทางรายได้มัน่คงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี 2558 

ผูสู้งอายไุดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบนัไดตามช่วงอายุ 8.3 ลา้นคน จากผูสู้งอายุทั้ง

ประเทศ 10.4 ลา้นคน ส่วนผูพ้ิการไดรั้บเบ้ียยงัชีพเพิ่มข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผูพ้ิการร้อยละ 89.5 

และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ไดรั้บการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้

โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยา่งไรก็ตาม สวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยัยงัไม่ครอบคุลมกลุ่มผู ้

มีรายไดน้อ้ยและผูย้ากไร้ แมว้า่รัฐจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยัภายใตโ้ครงการต่างๆ แต่ปัจจุบนักลุ่มผูมี้

รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลางยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัถึง 4.544,926 ครัวเรือน อยา่งไรก็ตาม รัฐ

เร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัแก่ผูสู้งอายโุดยเฉพาะผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยและผูย้ากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากขึน้ อาทิ การให้คุณค่ากบัความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินยั มี

ความเห็นแก่ตวั ไม่รู้จกัเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้การ

เป็นสังคมพหุวฒันธรรม โดยเฉพาะการเขา้มาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการนา้เอาวฒันธรรมตน้

ทางผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มทีด่ีขึน้ ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ

ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

และบูรณาการเป็นแผนตาํบลเพื่อเช่ือมโยงกบัแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาอาํเภอ 

และแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนทั้งในดา้นองคค์วามรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน

ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเช่ือมโยงเป็น

เครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององคก์รทั้งหมด และองคก์รการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ในช่วงระยะเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา ความขดัแยง้ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความ

รุนแรงมากข้ึน นาํไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เส่ือมโทรมอย่างต่อเน่ืองและเกดิปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ทาํให้ความ

ตอ้งการใชท่ี้ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอ่าศยั และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน
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ตามไปดว้ย พื้นท่ีป่าไมจึ้งถูกบุกรุกทาํลายมากข้ึน โดยพื้นท่ีป่าไมล้ดลงจาก 171.02 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 

53.33 ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

 (2) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม

ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก

วชิาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ การชะลา้งพงัทลายของดิน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาพื้นท่ีสูงชนัหรือ

พื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีข้อจาํกัดในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยงัไม่มี

ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การบริหารจดัการท่ีดินมีปัญหาความไม่

เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาํลงัตกอยูภ่ายใตภ้าวะถูก

คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไมอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้

ประโยชน์อ่ืนๆ จาํนวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการทาํนากุง้ การขยายตวัของเมืองและ

อุตสาหกรรม ทาํให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกวา่ 2.3 ลา้นไร่ เหลือเพียง 1.5 

ลา้นไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ทาํใหรั้ฐเร่ิมมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอยา่งจริงจงั โดย

ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบตัรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม ใน

ระหวา่งปี 2549-2554 พบวา่ ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 

ลา้นตนั ลดลงจากปี 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลา้นตนั ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังของประเทศ

ไทยยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปริมาณความตอ้งการสัตวน์ํ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานดีขึ้น ความตอ้งการใช้พลงังานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิต

พลงังานเชิงพาณิชยเ์พื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ทาํให้ตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี 2555 ตอ้งนาํเขา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 อยู่ท่ีระดบั 1.08 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 54 ของความตอ้งการใชใ้นปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดย

นํ้ามนัดิบมีการนาํเขา้สูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนาํเขา้พลงังานทั้งหมด ขณะท่ีการใชพ้ลงังานเชิง

พาณิชยข์ั้นตน้ในปี 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 อยูท่ี่ระดบั 1.981 พนับาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั ทั้งน้ี 

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศไทยมีแนวโนม้ดีข้ึน โดยมีอตัราการเพิ่มข้ึนของการใชพ้ลงังาน

ตํ่ากวา่อตัราขยายตวัของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะท่ีมีการใชพ้ลงังาน

เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรนํ้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ

ไทยประกอบดว้ย 25 ลุ่มนํ้ าหลกั นํ้ าทาํตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลา้นลูกบาศก์เมตร ขณะท่ี

การพฒันาแหล่งเก็บกกันํ้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณนํ้ าทาํธรรมชาติ มีแอ่งนํ้ า

บาดาลทั้งหมด 27 แอ่งนํ้ าบาดาล มีปริมาณการกกัเก็บในชั้นนํ้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลา้นลา้น

ลูกบาศก์เมตร มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาข้ึนมาใชไ้ด ้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณนํ้ าบาดาลท่ีมีอยูไ่ดร้วมปีละ 

68,200 ลา้นลูกบาศกเ์มตรอยา่งไรก็ตาม การพฒันานํ้ าบาดาลข้ึนมาใช ้มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของความคุม้ทุน
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เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการสูบนํ้ า และการดาํเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตอ้งการใช้นํ้ าใน

ประเทศ ในปี 2557 มีจาํนวนประมาณ 151,750 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศกัยภาพของการเขา้ถึงแหล่งนํ้ า

ของภาคส่วนต่างๆ มีจาํนวน 102,140 ลา้นลูกบาศก์เมตร และยงัไม่สามารถจดัสรรนํ้ าตามความตอ้งการ

ไดอี้กประมาณ 49,610 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

2.3.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิม่สูงขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง 

(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยงัไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโนม้อตัรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวนัเพิ่มสูงข้ึนจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วนั ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/

คน/วนั ในปี 2557 สถานท่ีกาํจดัขยะแบบถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการนาํมูลฝอย

กลบัไปใชป้ระโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทาํให้มีปริมาณขยะสะสมตกคา้งเพิ่มสูงข้ึนถึง  19.9 ลา้นตนั ในปี 

2556 ของเสียอนัตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ลา้นตนั โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 10 ต่อปี เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต

อาจตอ้งประสบปัญหาการกาํจดัซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรี

ไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะท่ีการจดัการของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจดัการได้

ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนา้ของเสียอนัตรายกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยงั

พบการลกัลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากตน้ทุนในการกาํจดัสูง 

 (2) มลพษิทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึน้ ในปี 2557 

พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสําคญัไดแ้ก่ฝุ่ น

ละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง ท่ียงัคงประสบปัญหาสารอินทรียร์ะเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ 

ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผา่นมา ซ่ึงไดรั้บผลดีจาก

การปรับปรุงมาตรฐานน้ามนัเช้ือเพลิงเม่ือตน้ปี 2557 ทั้งน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่ น

ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานนา้มนัเช้ือเพลิงจาก EURO 3 

เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจกัรยาน การเขม้งวดกบัการ

ตรวจจบัรถควนัดาํ อยา่งไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลกัคือปริมาณรถยนต์

จาํนวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควนั ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา่สถานการณ์ดีข้ึนเป็นลาํดบั 

โดยความร่วมมือและการทาํงานระหวา่งภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(3) คุณภาพนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพนํ้ าในช่วง 

10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง โดยแหล่งนํ้ าท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีมีแนวโนม้ลดลง

ส่วนแหล่งนํ้าท่ีอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน สาเหตุสําคญัมาจากการชะหนา้ดินท่ี

มีปุ๋ยตกคา้งจากการเกษตรและการปศุสัตว ์ และการระบายนํ้ าเสียจากชุมชน ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมของ

ชุมชน มีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการบาํบดันํ้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัและการเจริญเติบโตของชุมชน 

โดยปัจจุบนั มีปริมาณนํ้าเสียจากชุมชน 10.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ขณะท่ีระบบบา้บดันํ้าเสียรองรับนํ้ า

เสียท่ีเกิดข้ึนไดเ้พียงร้อยละ 31 
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(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลงังานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบบัท่ี 2 การ

จดัทา้บญัชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวา่ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 

ปริมาณ 229.08 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี อยา่งไรก็

ตาม อตัราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ี

มีการดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกบัการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไมแ้ละการใช้

ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดงักล่าวเป็นภาคท่ีมีความสําคญัมากใน

การเพิ่มการดูดกลบัและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความ

รุนแรงมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ วาตภยั 

และดินถล่ม สร้างความเสียหายนบัเป็นมูลค่ากวา่หม่ืนลา้นบาท อนัเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ภยัพิบติัทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภยัมีแนวโนม้และความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจํานวน

ประชากรเส่ียงภยัจะพบว่าภยัแลง้เป็นภยัธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจาํนวนมากกว่าภยั

ประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีนํ้ าท่วมเป็นภยัธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจดัอยู่ในลาํดบัประเทศท่ีมี

ความเส่ียงตน้ๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา 

2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจาก

การประเมินผา่นดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย ช้ีวา่ สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเ่ยน็

เป็นสุขร่วมกนัอยูใ่นระดบัปานกลางในปี 2556 แต่องคป์ระกอบดา้นสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล

อยู่ในระดบัท่ีตอ้งเร่งแก้ไข สถานการณ์ดงักล่าว ถือเป็นความจา้เป็นของประเทศไทยท่ีจะตอ้งให้

ความสําคญักบัเร่ืองธรรมาภิบาลอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลของสังคมไทยหลกัธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหาร

กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2552 มีอยา่งนอ้ย 6  ประการคือ (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัคุณธรรม 

(3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัความมีส่วนร่วม (5) หลกัความรับผิดชอบ (6) หลกัความคุม้ค่า ขณะน้ี ได้

มีการสะสมตวัและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาคการเมืองทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีการซ้ือ

สิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ไดรั้บการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทบัซ้อนกบัผลประโยชน์รัฐ

หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อาํนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกบันกัการเมืองและขา้ราชการ 

กระทาํการทุจริตเพื่อใหไ้ดง้านจากภาครัฐ ปิดงานอยา่งรวดเร็ว ผกูขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความ
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รับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนม้ยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองไดรั้บประโยชน์มากข้ึน 

สถาบนัทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจดัการ

ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหา

ประโยชน์ ส่ือมวลชนหลายสํานกัวางตวัไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อตา้นการทุจริตหรือ

ปกปิดขอ้เท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนกัธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณของวชิาชีพได ้

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดส้ํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ บริษทัจดทะเบียนท่ีมีธรร

มาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 72% ในปี 2557 ถือวา่อยูใ่นระดบัดีเม่ือเทียบกบัปี 2545 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 

52% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2554 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 77% แสดงให้เห็นวา่ บริษทัจด

ทะเบียนไทย ให้ความสําคญัในการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน

และสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดบัสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอาํนาจ 

(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ไดจ้ดัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ไดแ้ก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใช้

หลักการกระจายอาํนาจท่ีส่วนกลางได้มอบอาํนาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดาํเนินการ

ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและ

บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกาํหนด

นโยบายเพื่อใหข้า้ราชการนาํไปปฏิบติั ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนใน

โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการ

กาํหนดส่วนราชการไวเ้ป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกดัสํานกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง 

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ

กระจายอาํนาจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ดาํเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัท่ี 

1 และฉบบัท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใชง้บประมาณเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการถ่ายโอนภารกิจ หนา้ท่ีและเพิ่ม

รายไดใ้นการดาํเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายไดข้องทอ้งถ่ินต่อ

รายไดรั้ฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแลว้ตามแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจาย

อาํนาจให้แก่ อปท. ฉบบัท่ี 1 จาํนวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตอ้งถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอน
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ภารกิจตามแผนปฏิบติัการฯ ฉบบัท่ี 2 จาํนวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน

บุคลากรจากส่วนกลางให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 9.850 คน แบ่งเป็นขา้ราชการ 1,378 คน 

บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจาํอยูท่ี่สถานีอนามยั จาํนวน 79 

คน และลูกจา้งประจาํ 3,098 คน อยา่งไรก็ตามยงัมีปัญหาท่ีตอ้งการการแกไ้ข เช่น การทบัซอ้นของอาํนาจ

หนา้ท่ีและเขตพื้นท่ีระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาลหรืองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทา้ให้

การจดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนยงัขาดความสมดุล ปัญหาการซ้ือเสียง ทาํให้การเลือกตั้งระดบั

ทอ้งถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายไดข้อง อปท. ซ่ึงรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองใน

ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายไดรั้ฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 

10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 

และร้อยละ 39.46 ตามลาํดบั ส่งผลให ้ อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็น

แหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา้ การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงระดบัโลก การจดับริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝง

และแรงงานต่างดา้วไดอ้ยา่งมีขอบเขตจา้กดั 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พฒันาการของการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริต

จดัซ้ือจดัจา้ง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลกัฐานจบัผดิมาลงโทษได ้เน่ืองจากมีความซบัซ้อนไม่

มากเท่ากบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ขนาด

ใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนลา้นบาท อนัเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อนซ่ึงเป็นรูปแบบ

ใหม่ท่ีเกิดมากข้ึนในช่วงท่ีรัฐเขา้มามีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน

โลกสมยัใหม่ มีความซบัซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย

และผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ท่ี

ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการทุจริตและการตรวจสอบจากองคก์รต่างๆ ยงัไม่สามารถท่ีจะเขา้ไป

แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ ดงัปรากฏตามดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ (Corruption Perception Index : CPI) 

พ.ศ. 2557 ขององคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบวา่ประเทศไทยได ้38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน อยูอ่นัดบัท่ี 85 จากการจดัอนัดบัทั้งหมด 175 ประเทศทัว่โลก จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีคะแนน

ดีข้ึนเล็กนอ้ยเทียบกบัปี 2556 ท่ีได ้35 คะแนน อยูอ่นัดบั 102 โดยเม่ือเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน

พบวา่ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากบัประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และ

มาเลเซียได ้52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชนันอ้ย) 

3. บริบทการเปลีย่นแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกจิไทยในกรณฐีาน 
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ภายใตส้มมติฐาน (1) แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ 3.8 

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 (2) การลงทุนภาครัฐ

ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4 (3) ราคานา้มนัเฉล่ีย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 

12 และเฉล่ีย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวม

ขยายตวัร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตวัต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัเฉล่ีย

ร้อยละ 5 และ (6) กาํลงัแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 และ 

13 ตามลาํดบัภายใตส้มมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเฉล่ีย

ร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซ่ึงทาํให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยบั

ฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายไดสู้งในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4.3 – 2574) (ใน

กรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.3) การขยายตวัในกรณีฐานดงักล่าวทาํให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียง

ท่ีจะตกอยู่ภายใตก้บัดกัประเทศรายไดป้านกลางอย่างถาวรมากข้ึน เม่ือคาํนึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว 

โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกาํลงัแรงงานท่ีจะหดตวัเร่งข้ึนเป็นเฉล่ียร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 14 ซ่ึงจะเป็นปัจจยัถ่วงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีดความสามารถดา้นการคิดคน้

เทคโนโลยีและนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการยกระดบัฐานะประเทศเขา้สู่การเป็นประเทศรายไดสู้ง

จะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชากรผูสู้งอายุ (3) จาํนวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลงในปี 

2570 ซ่ึงส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศขยายตวัชา้ลง  

 (4) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ท่ีการ

ปรับตวัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนทา้ให้การจดัสรร

งบประมาณเพื่อการพฒันาประเทศเพื่อยกระดบัฐานะการพฒันาประเทศมีขอ้จา้กดัมากข้ึน (6) เกณฑ์

รายไดข้ั้นตํ่าสําหรับการเป็นประเทศรายไดข้ั้นสูงปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. 

ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายไดแ้ละมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคญัๆ เง่ือนไขดงักล่าวทาํ

ให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทาํให้คนไทยไดรั้บการ

พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศกัด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายขุองประเทศไทยส่งผลให้อตัราการพึ่งพิงของประชากร

วยัแรงงานตอ้งแบกรับการดูแลผูสู้งอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี 2553 มีประชากรวยัแรงงาน 5 คนท่ีมี

ศกัยภาพแบกรับผูสู้งอายุ 1 คน และคาดการณ์วา่ในปี 2583 จะเหลือประชากรวยัแรงงานเพียง 1.7 คน

แบกรับผูสู้งอายุ 1 คน การขาดแคลนกาํลงัแรงงานทาํให้ตอ้งนาํเขา้แรงงานไร้ทกัษะจากประเทศเพื่อน

บา้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในดา้นการยกระดบัรายไดแ้ละทกัษะฝีมือแรงงานจะช้าลง 

ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนชา้ ปัญหาการคา้มนุษย ์และการขาดการคุม้ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ี

จาํเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ

ภาระทางการคลงัของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพฒันาสินคา้และ
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บริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนเป็นตวัเลขเบ้ืองตน้ สศช. จะคาํนวณใหม่อีกคร้ัง

เม่ือการปรับปรุงฐานขอ้มูลในแบบจาํลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นตํ่าในปี 2546 ซ่ึงอยูท่ี่ 12,745 ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลือ่มลํา้ 

ความเหล่ือมลํ้ าเป็นปัญหาสําคญัในสังคมไทยทั้งความเหล่ือมลํ้ าด้านรายได ้

โอกาสการเขา้ถึงบริการภาครัฐและการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาํไปสู่ความขดัแยง้ในสังคม และเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศท่ีลดทอนความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคม จากการ

กระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ของการพฒันาไปยงักลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการ

ผลิตไม่ทัว่ถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูใ่นกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายไดสู้ง ทาํให้สัดส่วนรายได้

ระหวา่งกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกบักลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกนั

ถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากน้ีความเหล่ือมลํ้ ายงัส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชัน่ คนยากจนขาดโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

การแยง่ชิงทรัพยากร การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเพื่อลดความ

แออดัของเมืองหลวงและเมืองหลกั อนัเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจดับริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชป้ระโยชน์ของ

ทรัพยากรทอ้งถ่ินทั้งปัจจยัการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการคา้ บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ

แสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือม

โทรมของทรัพยากรทอ้งถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจดัการขยะทั้ง

ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี

ขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยดัจากขนาด 

การขนส่งมีตน้ทุนตํ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุม้ค่ามากข้ึน นอกจากน้ี ความ

ตอ้งการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทาํให้จาํเป็นตอ้งมีการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีมีจาํนวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอือ้ต่อการพฒันาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2558 มี

มาตราสําคญัๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้การบริหารจดัการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา

อาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องคก์ารเอกชนหรือองคก์รใดท่ีดาํเนินกิจกรรมโดยใชเ้งินแผน่ดิน มี

หน้าท่ีต้องเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการดาํเนินการดงักล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและ

ตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตอ้งจดัระบบงานราชการ
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และงานของรัฐอยา่งอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล พฒันาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า

และสร้างความเป็นธรรมอย่างย ัง่ยืน กระจายอาํนาจและจดัภารกิจ อาํนาจหน้าท่ี และขอบเขตความ

รับผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกนัและ

ขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตอ้ง

ดาํเนินนโยบายการเงิน การคลงั และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลกัการรักษาวินยัและความย ัง่ยืน

ทางการคลงั และการใชจ้่ายเงินแผน่ดิน อยา่งคุม้ค่า จดัให้มีระบบการเงินการคลงัเพื่อสังคม มีระบบภาษี

อากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) ภาคประชาสังคมให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการของภาครัฐสถาบนั

ทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวจิยัต่างๆ นา้เสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันาทั้งประเด็นธรร

มาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชัน่ภาคครัวเรือน การบริหาร

จดัการภาครัฐและการกระจายอาํนาจ เพื่อรายงานขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดนั

ให้ผูมี้อาํนาจภาครัฐหนัมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทา้งานต่างๆ ให้

เหมาะสมมากข้ึน 

3.2 บริบทภายนอก 

3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องคก์ารสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วา่ในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-

2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกวา่ร้อยละ 10 ของ

ประชากรรวมทัว่โลก โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้จะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนานในการเขา้สู่สังคม

ผูสู้งอายุเช่น ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรดงักล่าวค่อนขา้งสั้ นกว่า สะทอ้นถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม

ผูสู้งอายท่ีุสั้นกวา่ประเทศพฒันาแลว้ค่อนขา้งมาก โดยการเป็นสังคมผูสู้งอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน

แรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้วมากข้ึน นอกจากน้ี มีความตอ้งการสินคา้และ

บริการท่ีเหมาะกบัผูสู้งอายมุากข้ึน นบัเป็นโอกาสอยา่งมากสาํหรับประเทศไทยท่ีจะพฒันาดา้นธุรกิจและ

ลงทุนดา้นการคา้และบริการ ดา้นการท่องเท่ียว ท่ีพกัอาศยั การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง

เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทาํงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

3.2.2 การปรับเปลีย่นด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีร่วดเร็ว 

การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการคา้ท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดบักระบวนการผลิต

แบบอตัโนมติัไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวา่ง Information Technology กบั Operational 

Technology หรือท่ีเรียกวา่ Internet of Things (เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ 
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เช่น โทรศพัทมื์อถือรถยนต ์ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ และอ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั) เพื่อผลิตสินคา้ตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่

ทนั ขาดการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันา และนวตักรรม   จะทา้ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัลดลง 

3.2.3 ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิในระดับภูมิภาคและระดับโลกทีสู่งขึน้ 

(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพฒันาดา้นโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ดา้นการคา้การลงทุนท่ีมุ่งเนน้ให้

ความสาํคญักบัเร่ืองความโปร่งใสและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนาํมา

ซ่ึงโอกาสท่ีสําคญัๆ หลายประการต่อการยกระดบัศกัยภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ 1) การ

ลดขอ้จาํกดัในดา้นอุปสงคใ์นประเทศ 2) โอกาสในการใชปั้จจยัการผลิตและแรงงานสําหรับการพฒันา

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานและวตัถุดิบเขม้ขน้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

และพฒันาตนเองไปสู่ระดบัการผลิตท่ีสูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐ้านการผลิตในประเทศ

เพื่อนบา้นและ 3) โอกาสในการใช้ความไดเ้ปรียบดา้นสถานท่ีตั้งและดา้นโครงสร้างพื้นฐานและโลจิ

สติกส์ในการขบัเคล่ือน 

เศรษฐกิจใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางดา้นการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน

ภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาํประเด็นดา้น

มาตรฐานของการคา้และบริการมาเป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ซ่ึงผูป้ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ้งปรับตวัเพื่อพฒันาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พฒันา

มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพฒันาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการคา้จะก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน 

แนวโน้มราคาสินคา้เกษตรและสินคา้ขั้นปฐม แรงกดดนัจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคา้เกษตร สินคา้ก่ึงทุนและเทคโนโลยี

เขม้ขน้ รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพฒันาของภาครัฐท่ียงัไม่ทัว่ถึง ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะตอกย ํ้า

ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางดา้นรายไดใ้ห้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโต

ของเศรษฐกิจแบบทัว่ถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง

และย ัง่ยนื 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกจิโลกยงัมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดช่วง

แผนฯ 12 เน่ืองจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้

แผนพฒันาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพฒันาฯ 

และ 2) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคญัๆ ในช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียง
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จะพฒันาไปสู่วกิฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการ

ปฏิรูปในประเทศสาํคญัๆ ของโลกไม่ประสบความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ

ติดต่อส่ือสาร การขยายตวัของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถี

ชีวิตทศันคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และ

พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ําเติมต่อสถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึน้

อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน ทาํให้เกิดความแห้งแลง้เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล

เปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไมเ้กิดความเส่ือมโทรม แหล่งนา้ขาดแคลน 

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว ์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่า

ไม ้ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มนํ้ า เกิดการกดัเซาะชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลต่อความมัน่คงดา้นอาหาร สุขภาพ พลงังาน และลดทอน

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

แนวโน้มเกิดบ่อยคร้ังขึน้และมีความรุนแรงมากขึน้ ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ แผน่ดินไหวและดินโคลนถล่ม 

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพฒันาอุตสาหกรรม และการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

รวมทั้งวิถีการดาํรงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะทวคีวามเขม้ขน้และเป็นแรงกดดนัให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมพร้อมรับภาระในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตก้ระแสการแข่งขนัทางการคา้ 

3.2.5 วาระการพฒันาของโลกภายหลงั ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

ประเด็นสําคญัของวาระการพฒันาโลกภายหลงั ค.ศ. 2015 คือ การจดัทา้

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 

15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ยเป้าประสงค ์(Goal) 

จา้นวน 17 ขอ้ และเป้าหมาย (Target) จา้นวน 169 ขอ้ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบัการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต ท่ีตอ้งเนน้ขจดัความยากจนให้หมด

ไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกนัทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบยัง่ยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืน ลดความไม่เท่า

เทียมกนัทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยัง่ยืน เตรียมความ

พร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
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หลากหลายทางชีวภาพ มีการจดัการทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ

ยติุธรรมและส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาในระดบัโลกร่วมกนั 

4. กรอบวสัิยทศัน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวสัิยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกาํลงัประสบอยู ่ทาํ

ให้การกาํหนดวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 

11 และกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด

คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียึดหลกัสมดุล ย ัง่ยืน โดยวิสัยทศัน์ของการ

พฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ตอ้งให้ความสําคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียน

ผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยืน 

สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และนา้ไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” ของ

ประเทศ 

4.2 การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ

กาํหนดตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ไดจ้ดัทาํข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) 

เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรม

สูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.3 เป้าหมาย 

4.3.1 การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 5.0 

(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหวั (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ในปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท 

(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 

(4) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตวัของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 

ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวยัมีความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Socio-

Economic Security) และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
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(3) สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็เป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน 

4.3.3 การลดความเหลือ่มลํา้ในสังคม 

(1) การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากข้ึน 

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(1) รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละ

การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

(2) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(5) มีการบริหารจดัการนํ้าใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของนํ้า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 

(2) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

(3) มีการกระจายอาํนาจท่ีเหมาะสม 

5. แนวทางการพฒันา 

5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวจัิยและพฒันา 

พฒันาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม ทั้งดา้นการลงทุนในการวจิยัและพฒันา ดา้นบุคลากรวจิยั ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นการ

บริหารจดัการ รวมทั้งสนับสนุนและผลกัดันให้ผูป้ระกอบการมีบทบาทหลักดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรม ตลอดจนผลกัดนังานวิจยัและพฒันาให้ใชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงทั้งเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ

โดยใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.1.2 การพฒันาผลติภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันากาํลงัคนและ

แรงงานให้มีทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี

ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลย ี เร่งรัดให้แรงงาน

ทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได ้สนบัสนุนให้แรงงานและปัจจยั

การผลิตมีความยดืหยุน่ในการเคล่ือนยา้ยระหวา่งสาขาการผลิตและระหวา่งพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงาน

สามารถเคล่ือนยา้ยไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการใน
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ภาคอุตสาหกรรมและบริการจดัทา้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ี

เช่ือมโยงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ข้มแข็งและพาณชิย์ดิจิตอล 

พฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการให้มีความยืดหยุน่ สามารถปรับตวั

และดาํเนินธุรกิจท่ามกลางการดาํเนินนโยบายและมาตรการการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ เพิ่ม

สัดส่วนความเป็นเจา้ของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินคา้และช่องทาง

การตลาดท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขา้สู่การเป็น

ศูนยก์ลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งเพือ่เช่ือมโยงพืน้ที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น

โครงข่ายหลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย

ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศ พฒันาท่าเรือท่ีมี

ศกัยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศ ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

อุตสาหกรรมซ่อมบาํรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นตน้ เพื่อสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลติ 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคา้เกษตร

ขั้นปฐมเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยง

ทางดา้นวตัถุดิบกบัประเทศเพื่อนบา้นและลดระดบัการผลิตสินคา้ขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถใน

การแข่งขนั ลงสู่ระดบัท่ีจา้เป็นสําหรับการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน จดัระบบการ

ผลิตให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของตลาดตั้งแต่ตน้น้าถึงปลายนา้ทั้งดา้นกายภาพ

และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจา้ของคนเดียวเป็นการประกอบการ

ในลกัษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษทัเพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด พิจารณาพนัธ์ุพืชท่ี

เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและแหล่งนํ้ า ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตในระดบัท่ีเหมาะสม ใชก้ลไกตลาด

ในการป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาํการเกษตรตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพฒันาระบบ

คมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ เร่งพฒันาท่า

เทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทนัสมยัทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกาํหนดและจดัทาํกฎหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากล

และรองรับการพฒันาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพฒันา
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เชิงพื้นท่ีในลกัษณะกลุ่มคลสัเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมี

ความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วฒันธรรมทอ้งถ่ินและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริม

การสร้างความเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกนัและประเทศ

ท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพฒันาแบบองค์รวมทั้งระบบพฒันาต่อยอด

อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกบัอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐาน

รายไดป้ระเทศ และเป็นกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและบริการ

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตวัด้าน

การคา้การลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลงังาน รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรค

การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยุกตใ์ชท้ั้ง

ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจดัการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ

อาํนวยความสะดวกทางการคา้การลงทุนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนบัสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง

เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์ การลงทุนท่ีใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน การ

ลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาเชิงพาณิชย ์ การจดัตั้งสํานกังานใหญ่ขา้มประเทศ บริษทัการคา้ระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งการใหค้วามสาํคญัเร่ืองความรับผดิชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององคก์ร และกิจการ

เพื่อสังคม 

5.2 การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

5.2.1 การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวยัให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวยัเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพฒันาการท่ีสมวยัในทุกดา้น วยัเรียน วยัรุ่น

ให้มีทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสังคมท่ีเป็นพหุวฒันธรรม วยั

แรงงานให้มีการพฒันายกระดบัสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กบัประเทศ วยัผูสู้งอายุ

ใหมี้การทาํงานท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพและประสบการณ์ มีรายไดใ้นการดาํรงชีวิต มีการสร้างเสริมและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพเพื่อป้องกนัหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก

บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจดัการ

การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลงัดา้นการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จดัการศึกษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจดั

การศึกษา  

(3) พฒันาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคดัเลือก

ใหไ้ดค้นดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนน้ผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียน และ  
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาํลงัคนทั้ง

ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลกัสูตร

และผลิตกาํลงัคนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาด การวิจยัและการใช้

เทคโนโลยแีละส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

5.2.3 การพฒันาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง 

การแพทยเ์พื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและท่ี

อยู่อาศยัสําหรับผูสู้งอายุยกระดบัการบริหารจดัการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้ าและสร้างความ

ย ัง่ยนืในระยะยาว โดยพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดา้นสาธารณสุข บูรณาการ

ระบบหลกัประกนัสุขภาพภาครัฐใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากร และ

ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั พฒันาศกัยภาพของ

ประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดา้นศูนยก์ลางบริการสุขภาพ (Medical Service 

Hub) ศูนยก์ลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยก์ลางยาและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 

(Product Hub) และศูนยก์ลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) เพื่อน้ารายไดก้ลบัมาใช้

ยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการใหค้วามสาํคญักบัมิติสุขภาพในทุก

นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขบัเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนกัถึง

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและความจาํเป็นทางกายภาพให้เหมาะกบัวยั และการพฒันาระบบการดูแล

ผูสู้งอายใุนรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในดา้นการจดับริการสุขภาพและสวสัดิการสังคมอยา่งบูรณาการ โดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมให้เป็น

ตน้แบบของการดูแลผูสู้งอายเุพือ่ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใชชี้วิตประ

จา้วนัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

5.3 การลดความเหลือ่มล้าทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเนน้การเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมี

มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจา้งแรงงานใหช้ดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมือแรงงานอยา่งแทจ้ริง เร่งผลกัดนั

ให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ย โดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาและการผลิต

ทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี สร้างหลกัประกนัรายไดแ้ทนการอุดหนุนดา้นราคาสินคา้เกษตร ลด

ตน้ทุนทางการเกษตรโดยสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพืน้ฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก โดย (1) พฒันาระบบบริการสาธารณะใหมี้คุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอยา่งหลากหลาย 

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวสัดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
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(2) สนบัสนุนการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้้อยและการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค กาํหนดเป็น

นโยบายท่ีอยูอ่าศยัแห่งชาติและเมืองน่าอยู ่ พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมืองโดย

ดาํเนินการร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจดัรูปแบบสวสัดิการพื้นฐานท่ีจาํเป็นและเหมาะสมตาม

กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ท่ีคาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยมีแนว

ทางการรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

สนบัสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทา้กินและยากจนไดมี้ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทาํกินใน

ท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจดัการนํ้ าอย่างเป็นระบบและเขา้ถึงพื้นท่ีเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริงดว้ยการ

ผลกัดนั พรบ.ทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงาน และ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษี

มรดก และภาษีส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ

การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นกฎหมายให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ า เช่น กฎหมายป่า

ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นตน้ 

5.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งดา้นการบริหารจดัการดา้นผงัเมืองดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้

มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความตอ้งการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ

บริหารจดัการเมืองตามระดบัการพฒันา 

5.4.2 การพฒันาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด

การพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศทั้งดา้นการคา้ การลงทุน และการบริการ โดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green 

Logistics) สนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง

ปรับลดกระบวนงานดา้นอาํนวยความสะดวกทางการคา้ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ให้ความสําคญักบันโยบายส่งเสริมการลงทุนและการคา้ชายแดนเพื่อดึงดูดให้นกัลงทุนในภูมิภาคเขา้มา

ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งส่งเสริมการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน

โดยใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหาร

จดัการแรงงานต่างดา้ว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกด้านการคา้

ชายแดนและการผา่นแดนระหวา่งไทยกบัประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
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5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาต ิ

โดยคาํนึงถึงขีดจาํกดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยสนธิกาํลงัของทุกภาค

ส่วนนาํระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจดัการ บงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่าไมโ้ดยส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งผลกัดนัแนวทางการ

ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ ์จดัสรรท่ีดินให้แก่ผูย้ากไร้ กระจายการ

ถือครองท่ีดิน จดัทาํฐานขอ้มูลท่ีดินเพื่อการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ การจดัเก็บภาษีท่ีดินในอตัรา

กา้วหนา้ กาํหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกาํหนดมาตรการป้องกนัการถือครองท่ีดินของ

คนต่างชาติ บริหารจดัการนํ้ าเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน บูรณาการระหวา่งหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ สร้าง

ศูนยข์อ้มูลทรัพยากรนํ้ า จดัตั้งองคก์รบริหารจดัการนํ้ าในระดบัพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้ า และ

องคก์รผูน้าํ คุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขดัแยง้เชิงนโยบายระหว่างการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจดัการแร่โดยกาํหนดปริมาณ

ท่ีเหมาะสมในการนํ้ าแร่มาใชป้ระโยชน์ คาํนึงถึงความจา้เป็นและมูลค่าในอนาคต บงัคบัใชม้าตรการ

ควบคุมผลกระทบจากการทา้เหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวสัดุท่ีใช้

แลว้ท่ีมีประสิทธิภาพ ขบัเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผา่นมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นตน้ 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดบัประเทศสู่

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พฒันาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการใหส้ามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาํการเกษตรกรรมย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศกัยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

ทั้งทางอากาศ ขยะ นํ้ าเสีย และของเสียอนัตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กบัประชาชน เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นลาํดบัแรก โดยส่งเสริมให้เกิด

กลไกการคดัแยกขยะเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุดเร่งกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดั

ในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม เนน้การแปรรูปเป็น

พลงังาน สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบงัคบัใช้

กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลกัดนัการจดัทาํแผน

แม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกบั
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อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน การบริหาร

จดัการพลงังานและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กบัทุก

ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมเพื่อลดผลกระทบและ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบการเตือนภยั ตลอดจน

ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ ให้

ความสําคญักบัการป้องกนันา้ท่วม วางแผนป้องกนัเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พฒันาเมืองท่ีสามารถปรับตวั

และยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 

ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภยัพิบติัโดยสร้างแนวป้องกนัตามธรรมชาติ และการจดัทาํ

แผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพฒันาระบบการจดัการภยัพิบติัให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม

การเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบติัราชการ โดยให้มีช่องทางให้

ทุกภาคส่วนสามารถเขา้ถึง เขา้ตรวจสอบขอ้มูลของภาคราชการและร้องเรียนได ้เช่น ขอ้มูลการประกวด

ราคาจดัซ้ือ จดัจา้งโครงการของทางราชการ ขอ้มูลการประมูลโครงการ ผูช้นะการประมูลและราคาปิด

ประมูลขอ้มูลความกา้วหนา้ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล คดี

ทุจริตคอร์รัปชัน่และคดีท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยคุสมยั ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขบัเคล่ือน

ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ก

กะทดัรัดแต่มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นแกนหลกัในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาค

ส่วนต่างๆ ในระดบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ี

มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตดัสินใจในเชิง

นโยบายได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น

จาํนวนมาก และเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง 
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 1.3  แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 

   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2560  

    (จังหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 

  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ 

กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบกับการพิจารณา จากความต้องการของภาคประชาชน 

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของ กลุ่มจงัหวดั (SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 

กลุ่มจงัหวดัไดแ้ก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และภาครัฐ โดยคาํนึงถึงความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ  ยุทธศาสตร์ระดบัภาค  สามารถ จดัทาํ

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ของ กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ไดด้งัน้ี 

วสัิยทัศน์ของกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 

“ ฐานเพื่อการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ” 

ความท้าทายทีสํ่าคัญของกลุ่มจังหวดั 

(1) ท่ีอยูอ่าศยัของสัตวท์ะเลถูกทาํลายลง จึงตอ้งสร้างแหล่งท่ีอยูอ่าศยัสัตวท์ะเล (ปะการังเทียม)

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างระบบนิเวศใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

 (2) ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ครอบคลุม 

 (3) พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลถูกกดัเซาะเฉล่ียปีละ 5 เมตร จึงตอ้งดาํเนินการปูองกนัและแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 (4) แมลงศตัรูพืช (มะพร้าว) ระบาดในพื้นท่ี 4 จงัหวดั 

พนัธกจิ  

 (1)   สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรนํ้า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการท่องเท่ียว 

 (2)   สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการคา้ชายแดนสู่ AEC 

 (3)   ลดความรุนแรงปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 

 (4)  หยดุการระบาดของแมลงศตัรูพืช (มะพร้าว) 

เป้าประสงค์ 

(1) สัตวน์ํ้ามีท่ีอยูอ่าศยัและเพาะพนัธ์ุ 

(2) ไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูพืช (มะพร้าว) 

(3) แหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบสู่ AEC 

(4) การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไดรั้บการแกไ้ขอยา่งย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดัผลสําเร็จหลกั ( Key Performance Indicators : KPI ) ทีต่อบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 

 (1) จาํนวนแท่งปะการังเทียม 

 (2)   ระยะทางก่อสร้างถนนเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
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 (3)   จาํนวน  MOU  ความร่วมมือการท่องเท่ียวและการคา้ชายแดน ณ จุดผา่นแดนถาวรไทย - เมียนมาร์ 

 (4)   ความยาวแนวปูองกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

 (5)   ร้อยละท่ีลดลงของพื้นท่ีระบาดของศตัรูพืช (มะพร้าว) 

 (6)   ร้อยละของความพงึพอใจในการดาํเนินงานโครงการของกลุ่มจงัหวดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพือ่การลงทุน 

  กลยทุธ์ท่ี 1.1  สร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาศยัของสัตวน์ํ้า 

  กลยทุธ์ท่ี 1.2   พฒันาขีดความสามารถในการกาํจดัแมลงศตัรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร  

   ผลิตพืชปลอดภยัใหแ้ก่เกษตรกร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : ความเช่ือมโยงของการท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสู่ AEC 

  กลยทุธ์ท่ี 2.1 ก่อสร้างถนนเช่ือมโยงการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

  กลยทุธ์ท่ี 2.2  สร้างความสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียวและการคา้ ณ จุดผา่นแดนถาวรไทย - เมียนมาร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

  กลยทุธ์ท่ี 3.1    ปักไมไ้ผช่ะลอคล่ืน 

  กลยทุธ์ท่ี 3.2  สร้างเข่ือนกนัทรายและคล่ืน 

  กลยทุธ์ท่ี 3.3  เรียงหินใหญ่กนัคล่ืน 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2558 - 2561) 

วสัิยทัศน์  

“ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ และเมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN ” 

พนัธกจิ 

1. ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

2. พฒันาเชิงบูรณาการใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีน่าอยูอ่าศยัและประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

3. ยกระดบัเป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN 

เป้าประสงค์รวม 

1. สินคา้เกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภยั เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิงสร้างสรรค์

สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรของจงัหวดั 

2. เป็นจงัหวดัท่ีน่าอยูอ่าศยัและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. เป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นนาํ ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่ง                          

ศึกษาดูงาน - การประชุมสัมมนาสาํคญัระดบัประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : สินคา้เกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภยั 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : เมืองน่าอยูแ่ละประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : เมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน - ประชุมสัมมนา

สาํคญัระดบัประเทศ 
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 1.4  การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัเพชรบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ้ า 

พฒันาระบบจราจร 

2. งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา พัฒนาแหล่งนํ้ าคูคลอง และระบบ

ชลประทาน 

3. งานดา้นการผงัเมือง ผงัเมืองเฉพาะ และป้องกนัการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหก้บัประชาชน 

2. งานดา้นสวสัดิการสงัคม 

3. งานดา้นการศึกษา 

4. งานดา้นการสาธารณสุข 

5. งานดา้นส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3. งานดา้นแกไ้ขป้องกนัปัญหายาเสพติด 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีง  

 และการท่องเทีย่ว 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการส่งเสริมการลงทุน 

2. งานดา้นการพาณิชยกรรม 

3. งานดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. งานดา้นการท่องเท่ียว 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการป้องกนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2. งานดา้นการจดัการขยะในชุมชน 

3. งานดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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“  ใส่ใจการบริการ ใส่ใจการบริการ   

มบีริหารจัดการทีด่ีมบีริหารจัดการทีด่ี  

สาธารณูปโภคครอบคลมุทุกพืน้ที่สาธารณูปโภคครอบคลมุทุกพืน้ที่  

คุณภาพชีวติดีถ้วนหน้า ” 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ ว ัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการการบริหารจัดการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการพฒันาการบริหารจดัการท่ีดีในองคก์ร  

2. งานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกนัการทุจริต 

3. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

4. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสถานท่ีปฏิบติังาน 

5. งานดา้นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการทอ้งถ่ิน  

6. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันารายได ้

7. งานดา้นการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วสัิยทัศน์ (Vision) : 

 

 

 

 

พนัธกจิ  

 1. ประชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาท้องถ่ิน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 3.  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากร 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต           

และทรัพยสิ์น และระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 6. การบริหาร และการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล (พ.ศ.2554 - 2559) 

      1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
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      2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

      3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

      4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวติ 

 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและเศรษฐกิจ 

      6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงานและบริการ 

เป้าประสงค์   

1. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

2. มีการพฒันาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สร้างจิตสํานึกและโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา                    

และวฒันธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 

3. มีระบบบริการดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

4. มีการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการสร้างรายไดเ้พิ่มให้กบัประชาชน 

ในเขตเทศบาล มีความพร้อมในการพฒันา ความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

5. การเกษตรมีศกัยภาพและย ัง่ยนื  

6. มีระบบการบริหารงาน และการบริการท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวดั 

1. ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 95 มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

2. เด็กและเยาวชน ร้อยละ 90 มีการพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั และเยาวชนมีกิจกรรมท่ี

สร้างสรรคท์าํร่วมกนั 

3. ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 95 เกิดความรักและภาคภูมิใจในวฒันธรรมและประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน 

4. ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยั และสร้างมลภาวะท่ีดี

ใหก้บัชุมชนได ้

5. ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความปลอดภยัในชีวติ 

6. ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 มีรายไดเ้พิ่มข้ึน และพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 

7. การบริหารจดัการของเทศบาลมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

2. เด็กและเยาวชนมีการพฒันาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั และเยาวชนมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรคท์าํร่วมกนั 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความรักและภาคภูมิใจในวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน 

4. ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพแขง็แรงปราศจากโรคภยั และสร้างมลภาวะท่ีดีใหก้บัชุมชนได ้

5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความปลอดภยัในชีวิต 
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6. ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 

7. การบริหารจดัการของเทศบาลมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ้า ฯลฯ 

2. พฒันาแหล่งนํ้า และระบบประปาเทศบาล 

3. ขยายเขตการไฟฟ้าใหท้ัว่ถึงพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

4. จดัทาํผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 

5. ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการศึกษา 

6. ส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ 

7. การอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี     

และความเป็นไทย 

8. ส่งเสริมและพฒันากีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

9. พฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

10. เพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นสาธารณสุขแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

11. ส่งเสริม พฒันา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ               

เพื่อการป้องกนัและลดปัญหามลพิษ 

12. พฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

13. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน 

14. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

15. จดัสวสัดิการใหก้บัประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

16. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

17. พฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบเรียบร้อยความมัน่คง

ปลอดภยั ในชีวติและทรัพยสิ์น 

18. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัดา้นการตลาด 

19. ส่งเสริมและสนบัสนุนผลผลิตทางการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพ 

20. จดัหาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแ้ก่ชุมชน 

21. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม                         

ของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

22. พฒันาศกัยภาพในการบริหารและปฏิบติัการสาํหรับบุคลากรทุกระดบั 

23. พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

24. พฒันาสถานท่ีปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 
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จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

      1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

      2.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

      3.  การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

      4.  การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวติ 

 5. การพฒันาดา้นการเกษตรและเศรษฐกิจ 

      6.  การพฒันาดา้นการบริหารงานและบริการ 

3. การวเิคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิ่น 

 3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดทาํยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาลไดใ้ช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ

พฒันา อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย การวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นทรัพยธ์รรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อาํนาจหนา้ท่ีตามภารกิจ 

2.  มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอยา่งชดัเจน 

3.  ผู ้บริหารท้องถ่ินสามารถกําหนดนโยบายได้ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 

4.  มีการมอบอาํนาจการบริหารงานตามลาํดบัชั้น 

5.  การจดัโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงาน

ประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกคร้ัง  

1. งบประมาณของ เทศบาลมีจาํนวนจาํกดัเม่ือเทียบกบั

ภารกิจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางในการ

ปฏิบติังาน บุคลากรรับผดิชอบงานหลายดา้น  

3. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีนอ้ย  

4. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรไม่ทนัต่อเหตุการณ์  

     

6.  ผูบ้ริหารใชพ้ฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิก

ในองคก์ร  

7.  บุคลากรมีวธีิการในการทาํงานเป็นทีม  

8.  มีโครงสร้างท่ีกําหนดให้ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้ ง

โดยตรงของประชาชน ทาํให้การตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดต้รงประเด็น  

9. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด  

 

     

วเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
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10. มีสถานท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชน  

3.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ให้การ

สนับสนุนการดาํเนินงานของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น             

ด้านเศรษฐกิจท้อง ถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เป็นตน้  

2. พระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้า ท่ี                 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลาง                  

และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนบัสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจใหแ้ก่ เทศบาล 

3. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นลาดเขา้มาร่วม

บูรณาการการทางานด้านการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุม                      

และป้องกนัโรคติดต่อ  

4. มีแหล่งนํ้าธรรมชาติสามารถใชป้ระโยชน์ในการเกษตร    

     

1. เป็นพื้ นท่ีแอ่งกระทะ และพื้น ท่ีตลอดแนวของ

เทศบาลตาํบลบา้นลาดไดติ้ดกบัแม่นํ้ าเพชรบุรีทาํให้

เกิดนํ้าท่วมในพื้นท่ี 

2. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ            

ทาํให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถ่ินล่าช้า              

ท ํ า ใ ห้ ก า ร กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น                           

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไม่ทนั

ตามท่ีกาํหนด  

3. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
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ยท. 01 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ

จงัหวดัเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :   

สินคา้เกษตร – อาหารมีคุณภาพและปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :   

เมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN  และแหล่งศึกษาดูงาน 

ประชุมสัมมนาสาํคญัระดบัประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ี 1 : ดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 : ด้าน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ท่ี  7: 

กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีใน

องค์กร  แ ละก ารมีส่วนร่วมขอ ง

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  6: ด้าน

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ี 5: ด้านการ

บ ริห ารจัดก า รแ ล ะก า รอ นุ รัก ษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  4: ด้าน

การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

และการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3:  ด้าน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา  

ของเทศบาลตาํบลบ้านลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  

การพฒันาการพฒันาด้านการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  

การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  

การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ชุมชน  

และคณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 

 การพฒันาดา้นการเกษตรและเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  

การพฒันาดา้นการบริหารงาน 

และบริการ 

 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  (พ.ศ. 2561-2564) 

 

มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการใน

เขตเทศบาลไดรั้บการพฒันาอย่างทัว่ถึง 

มีการพฒันาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ        

สร้างจิตสาํนึกและโอกาสในการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟศูาสนา และวฒันธรรมแกป่ระชาชน

และเยาวชน 

มีระบบบริการดา้นสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

มีการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจน

การสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชน ในเขตเทศบาล มีความ

พร้อมในการพฒันา ความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

การเกษตรมีศกัยภาพและยัง่ยืน มีระบบการบริหารงาน และการบริการท่ีมี

คุณภาพ 

1. ปรับปรุง และบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ 

ท่อระบายนํ้ า ฯลฯ 

2. พฒันาแหล่งนํ้ า และระบบประปาเทศบาล 

3. ขยายเขตการไฟ ฟ้ าให้ท ั่ว ถึ งพ ร้อมไฟ ฟ้ า

สาธารณะ 

4. จดัทาํผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 

 

1. ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการศึกษา 

2. ส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ 

3. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก ิจกรรมพ ระราชพิธี รัฐพิ ธี          

และความเป็นไทย 

4. ส่งเสริมและพฒันากฬีา นนัทนาการ กจิกรรมเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

 

1. พฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. เพิ่มความรู้ ความเข ้าใจ ด้านสาธารณสุขแก ่     

เด็ก เยาวชน และประชาชน 

3. ส่งเสริม พฒันา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   

เพื่อการป้องกนั และลดปัญหามลพิษ 

4. พฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

 

1. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 

3. จดัสวสัดิการให้กบัประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5. พฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบ

เรียบร้อยความมัน่คงปลอดภยั ในชีวิต    และทรัพยสิ์น 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัด้าน

การตลาด 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 

3. จดัหาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแ้กชุ่มชน 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ

ของประชาชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาศกัยภาพในการบริหารและปฏิบตัิการสําหรับ

บุคลากรทุกระดบั 

3. พฒันาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกดิ

ความพึงพอใจสูงสุด 

4. พฒันาสถานที่ปฏิบตัิงานให้เหมาะสม 

แผนงาน 
1. แผนงานเคหะชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

3. แผนงานการพาณิชย ์

1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2.แผนงานการศึกษา 

3.แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

 

1.แผนงานสาธารณสุข 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

3.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4.แผนงานงบกลาง 

 

1.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานการเคหะและชุมชน 4.แผนงานสร้าง 

    ความเขม้แขง็ชุมชน 

5.แผนงานอุตสาหกรรม 6.แผนงานการพาณิชย ์

   และการโยธา 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 

การคา้และพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ  

ฉบบัที ่12 

การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ 

ทุนมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรมลดความ 

เหล่ือมลํ้าในสังคม 

การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิ 

และแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันา 

อย่างยัง่ยืน 

ความมัน่คง การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ความมัน่คง สร้างความสามารถในการแข่งขนั พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

การปรับสมดุลและพฒันา 

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ผลผลติ/โครงการ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 แผนผงัยุทธศาสตร์ 

 
ยท. 02 

ยุทธศาสตร์การพฒันา  

ของเทศบาลตาํบลบ้านลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  

การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  

การพฒันาการพฒันาด้านการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  

การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  

การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ชุมชน  

และคณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 

 การพฒันาดา้นการเกษตรและเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  

การพฒันาดา้นการบริหารงาน 

และบริการ 

 

มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการใน

เขตเทศบาลไดรั้บการพฒันาอย่างทัว่ถึง 

มีการพฒันาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ        

สร้างจิตสาํนึกและโอกาสในการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟศูาสนา และวฒันธรรมแกป่ระชาชน

และเยาวชน 

มีระบบบริการดา้นสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

มีการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจน

การสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชน ในเขตเทศบาล มีความ

พร้อมในการพฒันา ความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

การเกษตรมีศกัยภาพและยัง่ยืน มีระบบการบริหารงาน และการบริการท่ีมี

คุณภาพ 

1. ปรับปรุง และบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ 

ท่อระบายนํ้ า ฯลฯ 

2. พฒันาแหล่งนํ้ า และระบบประปาเทศบาล 

3. ขยายเขตการไฟ ฟ้ าให้ท ั่ว ถึ งพ ร้อมไฟ ฟ้ า

สาธารณะ 

4. จดัทาํผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 

 

1. ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการศึกษา 

2. ส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ 

3. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก ิจกรรมพ ระราชพิธี รัฐพิ ธี          

และความเป็นไทย 

4. ส่งเสริมและพฒันากฬีา นนัทนาการ กจิกรรมเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

 

1. พฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. เพิ่มความรู้ ความเข ้าใจ ด้านสาธารณสุขแก ่     

เด็ก เยาวชน และประชาชน 

3. ส่งเสริม พฒันา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   

เพื่อการป้องกนั และลดปัญหามลพิษ 

4. พฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

 

1. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 

3. จดัสวสัดิการให้กบัประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5. พฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบ

เรียบร้อยความมัน่คงปลอดภยั ในชีวิต    และทรัพยสิ์น 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัด้าน

การตลาด 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 

3. จดัหาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแ้กชุ่มชน 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ

ของประชาชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาศกัยภาพในการบริหารและปฏิบตัิการสําหรับ

บุคลากรทุกระดบั 

3. พฒันาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกดิ

ความพึงพอใจสูงสุด 

4. พฒันาสถานที่ปฏิบตัิงานให้เหมาะสม 

แผนงาน 
1. แผนงานเคหะชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

3. แผนงานการพาณิชย ์

 

1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2.แผนงานการศึกษา 

3.แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

1.แผนงานสาธารณสุข 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

3.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

4.แผนงานงบกลาง 

 

1.แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2.แผนงานสาธารณสุข 

3.แผนงานการเคหะและชุมชน 4.แผนงานสร้าง 

    ความเขม้แขง็ชุมชน 

5.แผนงานอุตสาหกรรม 6.แผนงานการพาณิชย ์

   และการโยธา 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

มีระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

เด็กและเยาวชน  

มีการพฒันาการท่ีเหมาะสม

ตามช่วงวยั และเยาวชนมี

กจิกรรมท่ีสร้างสรรคท์าํ

ร่วมกนัแกป่ระชาชนและ

เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล  

เกดิความรักและภาคภูมิใจใน

วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ประชาชนในเขตเทศบาล  

มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยั และ

สร้างมลภาวะท่ีดีใหก้บัชุมชนไดค้วาม

พร้อมในการพฒันา ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง 

ประชาชนในเขตเทศบาล  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความปลอดภยั 

ในชีวิต 

ประชาชนในเขตเทศบาล  

รายไดเ้พ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้

มากข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 

การบริหารจดัการของเทศบาลมี

ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน 

“  ใส่ใจการบริการ  

มีบริหารจัดการท่ีดี 

สาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพืน้ท่ี 

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ” 

 

วสัิยทัศน์ 



 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

 

ความกา้วหนา้

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยู ่

และประชาชนมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ท่ี 1 : ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 

การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

มีระบบสาธารณปูโภค

สาธารณปูการในเขต

เทศบาลได้รับการพฒันา

อยา่งทัว่ถึง 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อย

ละ 95 มีระบบสาธารณปูโภค

สาธารณปูการท่ีได้มาตรฐาน 

23 24 24 24 ประชาชนในเขต

เทศบาล มีระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการท่ี

ได้มาตรฐาน

เพิม่ขึน้  

ร้อยละ 24 ต่อปี 

1. ปรับปรุง และ

บํารุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายนํา้ ฯลฯ 

โครงการก่อสร้าง 

ปรับปรุง และ

บํารุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายนํา้ 

ฯลฯ 

 

กองช่าง กองช่าง 

2. พฒันาแหลง่นํา้ 

และระบบประปา

เทศบาล 

โครงการขยาย 

ย้าย และ 

เปลี่ยนท่อเมนสง่

นํา้ประปา 

 

กองการ

ประปา 

กองช่าง 

3. ขยายเขตการ

ไฟฟ้าให้ทัว่ถึง

พร้อมไฟฟ้า

สาธารณะ 

 

โครงการขยาย

เขตการไฟฟ้า 

กองช่าง กองช่าง 

4. จดัทําผงัเมือง

รวม  

และผงัเมือง

เฉพาะ 

 

โครงการจดัทําผงั

เมืองรวม 

กองช่าง กองช่าง 

  
ยท. 03 

 



 

 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยูแ่ละ

ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ท่ี  6: ด้ า น ศิ ล ป ะ 

วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต

ป ร ะ เ พ ณี  แ ล ะ ภู มิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 

การพฒันาด้าน

การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

มีการพฒันาการศึกษาท่ี

มีคณุภาพ สร้างจิตสํานึก

และโอกาสในการอนรัุกษ์

ฟืน้ฟศูาสนา และ

วฒันธรรมแก่ประชาชน

และเยาวชน 

 

เด็กและเยาวชน ร้อยละ 90 มี

การพฒันาการท่ีเหมาะสม

ตามช่วงวยั และเยาวชนมี

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ทําร่วมกนั 

 

22 23 23 23 เด็กและเยาวชน มี

การพฒันาการท่ี

เหมาะสมตาม

ช่วงวัย และ

เยาวชนมี

กิจกรรมท่ี

สร้างสรรค์ทํา

ร่วมกัน ร้อยละ 

23  

ต่อปี 

1. สง่เสริม

ศกัยภาพด้าน

การศึกษา 

โครงการพฒันา/

อบรม/ 

สง่เสริมนกัเรียน

และบคุลากรของ 

สถานศึกษา 

งาน

การศึกษา 

สํานักปลัด 

2. สง่เสริม

นโยบาย 

แห่งรัฐ 

โครงการ

สนบัสนนุ 

ค่าใช้จ่ายใน

สถานศึกษา 

งาน

การศึกษา 

สํานักปลัด 

3. การอนรัุกษ์

และสง่เสริม

ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน

กิจกรรมพระราช

พิธี รัฐพิธี และ

ความเป็นไทย 

โครงการสง่เสริม

อนรัุกษ์ 

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณี 

ต่าง ๆ 

งาน

การศึกษา 

สํานักปลัด 

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อย

ละ 95 เกิดความรักและ

ภาคภมูิใจในวฒันธรรมและ

ประเพณีของท้องถ่ิน 

 

23 24 24 24 ประชาชนในเขต

เทศบาล เกิด

ความรักและ

ภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมและ

ประเพณีของ

ท้องถ่ิน ร้อยละ 

24  

ต่อปี 

4. สง่เสริมและ

พฒันากีฬา 

นนัทนาการ 

กิจกรรมเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน 

โครงการสง่เสริม

และ 

พฒันากีฬา 

นนัทนาการ 

ต่าง ๆ 

งาน

การศึกษา 

สํานักปลัด 



 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยูแ่ละ

ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ท่ี 5: ด้านการบริหาร

จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร

อนรัุกษ์ทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 

การพฒันาด้านการ

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

มีระบบบริการด้าน

สาธารณสขุ 

และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อย

ละ 70 มีสขุภาพแข็งแรง

ปราศจากโรคภยั และสร้าง

มลภาวะท่ีดีให้กบัชมุชนได้ 

17 18 18 18 ประชาชนในเขต

เทศบาล มีสุขภาพ

แข็งแรงปราศจาก

โรคภัย และสร้าง

มลภาวะท่ีดีให้กับ

ชุมชนได้ ร้อยละ 18 

ต่อปี 

1. พฒันาระบบ

บริการสาธารณสขุ

ให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ี

ดีขึน้ 

โครงการบริการ

สาธารณสขุให้ได้

มาตรฐาน เพ่ือ

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

2. เพ่ิมความรู้ 

ความเข้าใจ ด้าน

สาธารณสขุแก่เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน 

 

โครงการเพ่ิม

ความรู้ ความ

เข้าใจ ด้าน

สาธารณสขุแก่ เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

3. สง่เสริม พฒันา 

สร้างจิตสํานึกใน

การดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมและ

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติ   เพ่ือการป้องกนั 

และลดปัญหา

มลพิษ 

โครงการรักษา

สิ่งแวดล้อมและ

การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติ เพ่ือการป้องกนั

และลดปัญหา

มลพิษ 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

4. พฒันาระบบการ

จดัการขยะมลูฝอย 

โครงการจดัการ

ขยะมลูฝอย 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 



 

 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยูแ่ละ

ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ท่ี 2 : ด้านการส่งเสริม

คณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 

การพฒันาด้าน

สวัสดิการสังคม 

ชุมชน และคุณภาพ

ชีวิต 

มีการสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชมุชน

ตลอดจนการสร้างรายได้

เพ่ิมให้กบัประชาชน ใน

เขตเทศบาล มีความ

พร้อมในการพฒันา 

ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อย

ละ 90 มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและมี

ความปลอดภยัในชีวิต 

22 23 23 23 ประชาชนในเขต

เทศบาล มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวติ 

ร้อยละ 23 ต่อปี 

1. น้อมนําหลกั

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือยกระดบั

คณุภาพชีวิตของ

ประชาชน 

โครงการปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

2. เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับ

ชมุชน 

โครงการเสริมสร้าง

สมัพนัธภาพของ

สมาชิกใน

ครอบครัว 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

โครงการเสริมสร้าง

และพฒันา

ศกัยภาพเด็กและ

เยาวชน 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

3. จดัสวสัดิการ

ให้กบัประชาชน

อยา่งเสมอภาค

และเป็นธรรม 

โครงการสนบัสนนุ

เบีย้ยงัชีพ 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

4. ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

โครงการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายา

เสพติดต่าง ๆ 

งานป้องกัน

ฯ 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 

สํานักปลัด 

 

กอง

สาธารณสุข

ฯ 



 

 

 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

          5. พฒันาระบบการ

ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยั การรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ความมัน่คง

ปลอดภยั ในชีวิต    

และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกนั

และบรรเทาสา

ธารณภยัต่าง ๆ  

งานป้องกัน

ฯ 

สํานักปลัด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 :   

สินค้าเกษตร - อาหารมี

คณุภาพและปลอดภยั 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

ท่ี 4: ด้านการวางแผน 

การส่งเสริมการลงทุน 

พ า ณิ ช ย ก ร ร ม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

และการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 

การพฒันาด้าน

การเกษตรและ

เศรษฐกิจ 

การเกษตรมีศกัยภาพ

และยัง่ยืน 

 

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อย

ละ 80 มีรายได้เพ่ิมขึน้ และ

พึง่ตนเองได้มากขึน้ 

20 20 20 20 ประชาชนในเขต

เทศบาล มีรายได้

เพิม่ขึน้ และ

พึง่ตนเองได้มากขึน้

ร้อยละ 20 ต่อปี 

1. สง่เสริมการ

รวมกลุม่ของ

เกษตรกรให้

เข้มแข็งเพ่ือการ

แขง่ขนัด้าน

การตลาด 

โครงการสง่เสริม

การรวมกลุม่ของ

เกษตรกรต่าง ๆ 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

2. สง่เสริมและ

สนบัสนนุผลผลิต

ทางการเกษตรให้มี

ประสิทธิภาพ 

โครงการสง่เสริม

และสนบัสนนุ

ผลผลิตทาง

การเกษตรต่าง ๆ 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 

3. จดัหาอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้แก่

ชมุชน 

โครงการสง่เสริม

อาชีพ ให้แก่

ชมุชน 

งานพฒันา

ชุมชน 

สํานักปลัด 



 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :   

เมืองน่าอยูแ่ละ

ประชาชนมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดี 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ี 

7: กระบวนการบริหาร

จดัการท่ีดีในองค์กร และ

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : 

การพฒันาด้านการ

บริหารงานและ

บริการ 

มีระบบการบริหารงาน 

และการบริการท่ีมี

คณุภาพ 

 

การบริหารจดัการของเทศบาล

มีผลการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพสงูขึน้ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 80 

20 20 20 20 การบริหารจัดการ

ของเทศบาลมีผล

การปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงขึน้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ต่อปี 

1. สง่เสริม

ประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค 

สิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชน และ

การมีสว่นร่วม 

ของประชาชนใน

การพฒันา

ท้องถ่ิน 

โครงการและ

กิจกรรม 

การมีสว่นร่วม

ของ 

ประชาชนในการ

พฒันา 

ท้องถ่ิน 

ทกุสว่น 

 

 

2. พฒันา

ศกัยภาพในการ

บริหารและ

ปฏิบติัการสําหรับ

บคุลากรทกุระดบั 

โครงการอบรม

ให้ 

ความรู้แก่

บคุคลากรของ 

เทศบาล 

งาน

บุคลากร 

สํานักปลัด 

3. พฒันาระบบ

การให้บริการ

ประชาชนอยา่ง

เสมอภาค เกิด

ความพงึพอใจ

สงูสดุ 

โครงการอบรม

ให้ความรู้ 

เก่ียวกบั

กฎหมายภาษี 

ท้องถ่ิน 

กองคลัง กองคลัง 



 

 

ความเช่ือมโยงกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/โครงการ ค่าเป้าหมาย 

 

ความกา้วหนา้ของ

เป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หน่วย

สนบัสนุน 

61 62 63 64 

          5. จดัหาครุภณัฑ์

ท่ีจําเป็นต่อการ

ปฏิบติังาน 

โครงการจดัหา 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ 

อปุกรณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

ทุกส่วน  
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สวนที่  สวนที่  44  

การนาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏบิตั ิ

 

 1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง เทศบาล

ตาํบล 

บา้นลาด การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

2 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 

สาํนกัปลดั 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานการศึกษา สาํนกัปลดั 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานการศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ 

สาํนกัปลดั 

3 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองสาธารณสุข 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นสวสัดิการสงัคม 

ชุมชน และคุณภาพชีวิต 

บริหารทัว่ไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

สาํนกัปลดั 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

สาํนกัปลดั 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

สาํนกัปลดั 

การดาํเนินงาน แผนงานงบกลาง สาํนกัปลดั 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

5 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการเกษตรและ

เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

สาํนกัปลดั  

6 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ดา้นการบริหารงานและ

บริการ 

บริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 

สาํนกัปลดั 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ

สงัคม 

แผนงานสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

สาํนกัปลดั 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ�น แบบ ผ.07

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 17 11,702,500.00 16 7,302,200.00 17 5,107,400.00 12 9,187,000.00 62 33,299,100.00

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 81,650,000.00 9 30,823,200.00 13 63,820,000.00 6 20,980,000.00 38 197,273,200.00

     1.3 แผนงานการพาณิชย์ 3 300,000.00 3 300,000.00 3 300,000.00 3 300,000.00 12 1,200,000.00

รวม 30 93,652,500.00 28 38,425,400.00 33 69,227,400.00 21 30,467,000.00 112 231,772,300.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 8 160,000.00

     2.2 แผนงานการศึกษา 1 60,000.00 2 90,000.00 2 350,000.00 0 0.00 5 500,000.00

     2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

     2.2 และนันทนาการ

14 1,611,000.00 14 1,611,000.00 14 1,611,000.00 14 1,611,000.00 56 6,444,000.00

รวม 17 1,711,000.00 18 1,741,000.00 18 2,001,000.00 16 1,651,000.00 69 7,104,000.00

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตําบลบ้านลาด

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปียุทธศาสตร์



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

และสิ�งแวดล้อม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข 16 780,000.00 16 780,000.00 16 780,000.00 16 780,000.00 64 3,120,000.00

     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 460,000.00 9 460,000.00 9 460,000.00 9 460,000.00 36 1,840,000.00

รวม 25 1,240,000.00 25 1,240,000.00 25 1,240,000.00 25 1,240,000.00 100 4,960,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

ชุมชน และคุณภาพชีวิต

     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 1,767,500.00 12 1,767,500.00 12 1,767,500.00 12 1,767,500.00 48 7070000

     4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 8 800000

     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 262,750.00 10 262,750.00 10 262,750.00 10 262,750.00 40 1051000

     4.4 แผนงานงบกลาง 2 6,020,000.00 2 6,020,000.00 2 6,020,000.00 2 6,020,000.00 8 24080000

รวม 26 8,250,250.00 26 8,250,250.00 26 8,250,250.00 26 8,250,250.00 104 33,001,000.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

และเศรษฐกิจ

     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 12 1,000,000.00

รวม 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 3 250,000.00 12 1,000,000.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน

และบริการ

     6.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 10 1,075,000.00 10 1,075,000.00 10 1,075,000.00 10 1,075,000.00 40 4,300,000.00

     6.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 1 1,000,000.00 4 4,000,000.00

     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,980,000.00 1 1,980,000.00 1 1,980,000.00 1 1,980,000.00 4 7,920,000.00

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

     6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 430,000.00 2 430,000.00 2 430,000.00 2 430,000.00 8 1,720,000.00

     6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 400,000.00 2 1,389,000.00 5 910,000.00 0 0.00 8 2,699,000.00

     6.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 4 400,000.00

รวม 16 4,985,000.00 17 5,974,000.00 20 5,495,000.00 15 4,585,000.00 68 21,039,000.00

รวมทั�งสิ�น 117 110,088,750.00 117 55,880,650.00 125 86,463,650.00 106 46,443,250.00 465 298,876,300.00

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  1  โครงสร้างพื�นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที�  1

1 ปรับปรุงทางเชื�อมถนนบริเวณ ซอย 18 หมู่ที� 1 เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีด 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ผิวจราจร หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร มีพื�นที�  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

 ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร สบายในการสัญจร

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

2 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางเจือใจ สมบุญ เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร 187,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการเอง

เทศบาลตําบลบ้านลาด

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

3 ติดตั�งประตูนํ�า บริเวณปากท่อระบายนํ�าสุดถนน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยติดตั�งประตูนํ�า ขนาด Ø 0.80 ม. 80,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

ร้านแม่ลาว หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ในพื�นที� (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

จังหวัดเพชรบุรี ลาดกําหนด)

4 ฝังท่อระบายนํ�า  บริเวณบ้านเลขที� 80 - 81 เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 40,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ในพื�นที� ยาว 26.00 ม.  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน  

 ลาดกําหนด)

5 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน เพื�ออํานวยความสะดวกในการ โดยทําการเทคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. 858,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

อาจารย์ประมวล สุสุทธิ หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด คมนาคมสําหรับประชาชนในเขต ยาว 260.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�รับผิดชอบของเทศบาล พื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม. ในการสัญจร

 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

 

6 ฝังท่อระบายนํ�าคสล.จากบ้าน อ.เจือใจ สมบุญ เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยฝังท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร 822,000  ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

ถึงถนนบ้านนายไพฑูรย์ พิทยาพันธ์ หมู่ที� 1 ในพื�นที� ยาว 274 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน  

(เสนอโดยประชาคม ปี 2558) ลาดกําหนด)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ



(ผลผลิตของโครงการ)

7 ฝังท่อระบายนํ�าคสล.บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยฝังท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร 690,000  ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายศักดิ�สิทธิ� วาปี (ท้ายซอย 14) หมู่ที� 1 ในพื�นที� ยาว 230 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมว่างบ่อพักขนาด

(เสนอโดยประชาคม ปี 2558) 0.60x0.60 เมตร ทุกระยะ

15.00 เมตร (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

8 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้ามคลองชลประทาน เพื�ออํานวยความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 3.50 ม.  535,500  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฝั�งซ้าย หมู่ 1 ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี คมนาคมสําหรับประชาชนในเขต ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวก

(เสนอโดยประชาคม) พื�นที�รับผิดชอบของเทศบาล หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า ในการสัญจร

 1,050 ตร.ม. (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

9 ฝังท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก บริเวณหลังบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง ฝังท่อระบายนํ�า Ø 0.80 เมตร 124,700  ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายอภิวัฒน์  แซ่ตั�ง พื�นที� ยาว 46.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

หมู่ 1  ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

10 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะถนนคันกั�นนํ�าท่ากระทุ่ม เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 2 ต้น (สูง 12 ม.) 25,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ริมแม่นํ�า หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน ระยะทาง 50 เมตร  พร้อมติดตั�งโคมไฟ  ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยามคํ�าคืน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ลาดกําหนด) เนื�องจากมีไฟฟ้า

ส่องสว่างยามคํ�าคืน

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

11 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนร้านแม่ลาว เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 6 ต้น (สูง 12 ม.)  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน พร้อมติดโคมไฟขนาด  40  วัตร์  ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ยามคํ�าคืน ยาว 200  ม. ชีวิตและทรัพย์สิน

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เนื�องจากมีไฟฟ้า

ลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

12 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนร้านช่อมณี เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 6 ต้น (สูง 12.00 ม.) 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 1 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน พร้อมติดโคมไฟขนาด  40  วัตร์  ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ยามคํ�าคืน ยาว 200  ม. ชีวิตและทรัพย์สิน

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เนื�องจากมีไฟฟ้า

ลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

หมู่ที� 2

13 ฝังท่อระบายนํ�าบริเวณตรงข้ามบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยฝังท่อระบายนํ�า คสล. 500,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายนุกูล  ฉิมฉาย  หมู่ที� 2  ตําบลบ้านลาด ในพื�นที� ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมวางบ่อพักทุกระยะ 15.00 เมตร  

 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

14 ปรับปรุงผิวถนนบริเวณทางเข้าซอย 20 (ตรงข้าม เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีต 34,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ตลาดนัดหาดทราย) หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง พื�นที�ไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ลาดกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

15 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ เพื�อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,800,000 ร้อยละครัวเรือน ราษฎรที�อยู่อาศัยใน กองช่าง

วัดหาดทราย หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ความสะดวกในการจราจร กว้าง 7 เมตร ยาว 48 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�มีการคมนาคมที�ดี

จังหวัดเพชรบุรี เชื�อมต่อบริเวณหมู่ที� 6 ตําบลท่าเสน  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ได้รับความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ลาดกําหนด) รวดเร็ว

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560)

16 ปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายจําลอง  สังข์พุก เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก 317,500   ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  หนาเฉลี�ย 0.04  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่ สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร  (ตามแบบ เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

17 ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย   เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการเทคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 500,000   ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านลาด เพิ�มมากขึ�น

กําหนด)

หมู่ที� 3

18 เทลาน คสล. บริเวณศาลาหน้าวัดป่าแป้น หมู่ที� 3 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ โดยทําการเทลาน คสล. หนา 0.15 เมตร 100,000 ร้อยละครัวเรือน สภาพแวดล้อมใน กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการชุมชน พื�นที�ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  ในเขตชุมชน ชุมชนสะอาดและดีขึ�น

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

 ลาดกําหนด)
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19 ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณซอย 25 เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พื�นที� 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร   ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สบายในการสัญจร

 ลาดกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

20 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสุวรรณ บุตรเล็ก เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการเทคอนกรีตกว้าง 3.00 ม. ยาว 193,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง 117.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื�นที�  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี ไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม.(ตามแบบ สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) แปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

21 ปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 388,800   ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นายณรงค์ศักดิ� แช่มช้อย หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง 4.00 เมตร  ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี�ย  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 0.04  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) 992.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

22 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายเจริญ  มุจรินทร์ เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการเคคอนกรีตกว้าง 3.00 ม. 24,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื�นที�  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม. (ตามแบบ สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) แปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

23 ติดตั�งประตูนํ�าท่อระบายนํ�าบริเวณอู่ช่างเต้ยเซอร์วิส เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยทําการติดตั�งประตูนํ�า ขนาด 80,000  ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในพื�นที� Ø 0.80 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)
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24 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประยูร กลิ�นฟุ้ง เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 ม. 1,301,400 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ถึงวัดป่าแป้น หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 723 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 2,169 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)    (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

25 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 4 ต้น (สูง 12 ม.) 100,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางนรารัตน์ วิริยะวงศ์ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน ระยะทาง  88 เมตร  พร้อมติดตั�งโคมไฟ ( - ) ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยามคํ�าคืน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ลาดกําหนด) เนื�องจากมีไฟฟ้า

 ส่องสว่างยามคํ�าคืน

26 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านนางเรือน มั�นคง เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 6 ต้น (สูง 12.00 ม.)  80,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน พร้อมติดโคมไฟขนาด  40  วัตร์  ที�สัญจรไปมา ปลอดภัยในชีวิตและ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ยามคํ�าคืน จํานวน 6 โคม (ตามแบบแปลน ทรัพย์สินเนื�องจากมีไฟฟ้า

 เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

หมู่ที� 4

27 ปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000   ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559)  600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)
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28 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 12 ต้น (สูง 12 ม.)  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางบุญยิ�ง วัฒนา หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน พร้อมติดโคมไฟขนาด  40  วัตร์  ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยามคํ�าคืน จํานวน 12 โคม ชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เนื�องจากมีไฟฟ้า

ลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

29 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณตั�งแต่บ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสาไฟฟ้า จํานวน 10 ต้น  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายประยูร  กลิ�นฟุ้ง  ถึงสุดเขต หมู่ที� 4 บริเวณ ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน ระยะทาง 650.00 เมตร  ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

วัดป่าแป้น หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ยามคํ�าคืน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน

จังหวัดเพชรบุรี ลาดกําหนด) เนื�องจากมีไฟฟ้า

ส่องสว่างยามคํ�าคืน

หมู่ที� 5

30 ปรับปรุงผิวถนน ตั�งแต่บริเวณสนามเปตอง ถึง เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ 410,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

บริเวณทางเข้าหมู่บ้านไร่ใน  หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อย สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) กว่า 933.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

31 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางเล็ก โรจน์รวี เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 105,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) 210.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)
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32 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายอารมณ์ อยู่สุข เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 48,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) 96.00 ตารางเมตร เพิ�มมากขึ�น

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

33 เทลาน คสล. บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไร่นอก หมู่ที� 5 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ โดยทําการเทลานคอนกรีต พื�นที�  65,000 ร้อยละครัวเรือน สภาพแวดล้อมใน กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการชุมชน ไม่น้อยกว่า 76.00 ตารางเมตร  ในเขตชุมชน ชุมชนสะอาดและดีขึ�น

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

 ลาดกําหนด)

34 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร  82,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นายสมเกียรติ แก้วโกศล หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) 165.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เพิ�มมากขึ�น

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

35 ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด ท่อระบายนํ�า ซอยบ้านจัดสรร เพื�อปิด - เปิด ระบายนํ�า โดยติดตั�งประตูนํ�าสําเร็จรูป  80,000 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้สะดวก กองช่าง 

นายเทพทิศ หิญชีระนันท์ หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด (มอก.ชลประธาน)  ที�ใช้การคมนาคม

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ลาดกําหนด)
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36 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณไร่นอก - สนามเปตอง เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสาไฟฟ้า จํานวน 6 ต้น  82,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ระยะทางยาว   ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยามคํ�าคืน 185 เมตร พร้อมติดโคมไฟ 40 วัตต์ ชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) จํานวน 6 โคม (ตามแบบแปลน เนื�องจากมีไฟฟ้า

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณข้างศาลา เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 453,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

38 ฝังท่อระบายนํ�า ซอยหมู่บ้านไร่นอก หมู่ที� 5 เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วม โดยฝังท่อระบายนํ�า คสล. 471,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขังในพื�นที� Ø 0.40 เมตร ยาว 157 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) พร้อมวางบ่อพักขนาด

0.60 x 0.60 เมตร ทุกระยะ 15 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

39 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายวสันต์  อิงนิ�ม เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 31,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)
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40 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายมนตรี  บัวรุ่ง เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 63,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

41 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสําลี  เลี�ยงอยู่ เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 31,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. (ตามแบบ สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) แปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

42 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายเล็ก  มะลิวัลย์ เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร 95,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

43 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 15,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นางอัจฉรา  ห่อหอม หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนที�เทศบาลกําหนด) เพิ�มมากขึ�น

44 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร 75,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นางลํายอง  เลี�ยงอยู่ หมู่ที� 5 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) เพิ�มมากขึ�น
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หมู่ที� 6

45 ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บริเวณ เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยทําการดาดคลองคอนกรีต 2,200,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

หลังวัดลาดศรัทธาราม  หมู่ที� 5  ตําบลบ้านลาด ในพื�นที� กว้าง 1.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ลึก 1.00 เมตร  

 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

46 ก่อสร้างประตูนํ�ามาตรฐานชลประทาน บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยทําการก่อสร้างประตูนํ�ามาตรฐาน 100,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายประสงค์  เลี�ยงอยู่ หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที� ชลประทาน ขนาด Ø 1.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ลาดกําหนด)

47 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านนางไสว แก้วผนึก เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 6 ต้น (สูง 12.00 ม.) 70,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน พร้อมติดโคมไฟขนาด  40  วัตร์ ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ยามคํ�าคืน จํานวน 4 โคม ยาว 180.00 ม. ชีวิตและทรัพย์สิน

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เนื�องจากมีไฟฟ้า

ลาดกําหนด) ส่องสว่างยามคํ�าคืน

48 ติดตั�งประตูระบายนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยทําการติดตั�งประตูท่อระบายนํ�า 100,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายสุรพล คงเจริญ หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที� ขนาด Ø 0.80 เมตร ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ลาดกําหนด)
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(ผลผลิตของโครงการ)

49 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร 105,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นางสาวละออ ตุ้มศรี หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคมปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

50 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีต 2 จุด ดังนี� 88,500 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นางละไมศิริ ใยบัว หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง จุดที� 1 เทคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จุดที� 1 ยาว 14.00 เมตร สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคมปี 2559) จุดที� 1 หนา 0.15 เมตร เพิ�มมากขึ�น

จุดที� 2 เทคอนกรีตกว้าง 3.20 เมตร

จุดที� 2 ยาว 27.00 เมตร

จุดที� 2 หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

หมู่ที� 7

51 ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหลังวัดใหม่ประเสริฐ เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร 550,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี และลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สบายในการสัญจร

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร เพิ�มมากขึ�น

หนา 0.04 เมตร (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)
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(ผลผลิตของโครงการ)

52 ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บริเวณ เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วมขัง โดยทําการดาดคลองคอนกรีต 300,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

หน้าวัดใหม่ประเสริฐ  หมู่ที� 7  ตําบลบ้านลาด ในพื�นที� กว้าง 1500 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ลึก 1.00 เมตร (ตามแบบแปลน  

 เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

53 ฝังท่อระบายนํ�า ตั�งแต่บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันปัญหานํ�าท่วม โดยฝังท่อระบายนํ�า คสล. 471,000 ร้อยละครัวเรือน นํ�าไม่ท่วมขังบริเวณ กองช่าง

นายอํานาจ สุวรรณรัตน์ ถึง วัดใหม่ประเสริฐ หมู่ที� 7 ขังในพื�นที� Ø 0.40 เมตร ยาว 157 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม พื�นที�ดังกล่าว

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมวางบ่อพัก ทุกระยะ 15 ม.

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

 ลาดกําหนด)

54 ก่อสร้างถนน คสล. เพื�อการเกษตร บริเวณตรงข้าม เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยเทคอนกรีตกว้าง 3.00 ม. 444,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

นํ�าตก หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 296 ม. หนา 0.15 ม. หรือ  ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน เพิ�มมากขึ�น

ลาดกําหนด)

55 ก่อสร้างรางระบายนํ�าตั�งแต่บริเวณบ้าน เพื�อระบายนํ�าในช่วงฤดูฝน โดยก่อสร้างรางระบายนํ�า Ø 0.20 เมตร 892,500 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้ดี  กองช่าง

นายนพดล เกตุสกุล ถึง บริเวณสะพานที�ว่าการอําเภอ ยาว 255.00 เมตร ลึก 0.35 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม และสะดวกยิ�งขึ�น

บ้านลาด หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

จังหวัดเพชรบุรี ลาดกําหนด)

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560)  
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56 เสริมคันกั�นนํ�า บริเวณหลังที�ว่าการอําเภอบ้านลาด เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่ออิฐบล็อกยาว 45.00 เมตร 45,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน สูง 0.80 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ประชาชน บ้านลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

57 ปรับปรุงไหล่ถนน  ทางหลวงแผ่นดิน 3179  เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการเทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร 880,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ตั�งแต่สี�แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 800.00 เมตร หนา  0.15  เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความ

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า  1,600  ตร.ม. สะดวกสบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล เพิ�มมากขึ�น

บ้านลาดกําหนด)

58 ลอกรางระบายนํ�า บริเวณสี�แยกบ้านลาด เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการลอกรางระบายนํ�า 60,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด คลองส่งนํ�าเสีย ระยะทาง 300.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สะดวกสบายและมี

จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัยใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ลาดกําหนด) การใช้แม่นํ�าเพชร

59 ฝังท่อระบายนํ�าตั�งแต่บริเวณหน้าที�ว่าการอําเภอ เพื�อระบายนํ�าในช่วงฤดูฝน โดยฝังท่อระบายนํ�า Ø 0.80 เมตร 1,575,000 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้ดี  กองช่าง

บ้านลาด ถึง บริเวณสี�แยกบ้านลาด หมู่ที� 7 ยาว 315.00 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ที�ใช้การคมนาคม และสะดวกยิ�งขึ�น

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สําเร็จรูปทุกระยะ 15.00 เมตร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)
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60 ฝังท่อระบายนํ�าตั�งแต่บริเวณสี�แยกบ้านลาด ถึง เพื�อระบายนํ�าในช่วงฤดูฝน โดยฝังท่อระบายนํ�า Ø 0.80 เมตร 2,000,000 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้ดี  กองช่าง

บริเวณปั�มนํ�ามัน ปตท. สหกรณ์บ้านลาด  หมู่ที� 7 ยาว 327.00 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ที�ใช้การคมนาคม และสะดวกยิ�งขึ�น

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สําเร็จรูปทุกระยะ 15.00 เมตร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

61 ติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะตั�งแต่บริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความปลอด โดยทําการปักเสา 8 ต้น (สูง 12 ม.) 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางเช้า  สะอาดเอี�ยม ถึง บ้านนายดิเรก บุญเรือง ภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน ระยะทาง 250 เมตร พร้อมติดตั�งโคมไฟ ที�สัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ยามคํ�าคืน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ลาดกําหนด) เนื�องจากมีไฟฟ้า

 ส่องสว่างยามคํ�าคืน

62 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณสี�แยกบ้านลาด เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการเทคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 300,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 50.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

จังหวัดเพชรบุรี หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ฝังท่อระบายนํ�า Ø 1 ม. เพิ�มมากขึ�น

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

63 ฝังท่อระบายนํ�าจากขนอน ถึงวัดใหม่ประเสริฐ เพื�อระบายนํ�าในช่วงฤดูฝน โดยฝังท่อระบายนํ�า Ø 0.80 เมตร 1,600,000 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้ดี  กองช่าง

หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ยาว 415 เมตร พร้อมวางบ่อพัก  ที�ใช้การคมนาคม และสะดวกยิ�งขึ�น

จังหวัดเพชรบุรี ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ทุกระยะ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) 15.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลบ้านลาดกําหนด)
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(ผลผลิตของโครงการ)

64 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางฝังท่อระบายนํ�า เพื�อความสะดวกสบายใน ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 6.0 ม. 4,600,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

ถนนสาย หมู่ 7 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ยาว 597 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

เชื�อมตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื�นที�ไม่น้อยกว่า 3,582 ตร.ม. ฝังท่อ สบายในการสัญจร

(ประสานแผน) ระบายนํ�า Ø 1 ม. พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ เพิ�มมากขึ�น

แปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

หมู่ที� 8

65 ปรับปรุงผิวถนน ตั�งแต่บริเวณสามแยกขนอน ถึง เพื�อความสะดวกสบายในการ โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ 300,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

บริเวณบ้านนายเริ�ม อรชร  หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด สัญจรของผู้ใช้เส้นทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หนาเฉลี�ย 0.05 เมตร สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. เพิ�มมากขึ�น

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

66 ลอกท่อระบายนํ�า ตั�งแต่บริเวณบ้าน เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการลอกท่อระบายนํ�า 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนมีความ กองช่าง

นางประกอบ แซ่โต๊ะ ถึง บริเวณบ้าน คลองส่งนํ�าเสีย ระยะทาง 300.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สะดวกสบายและมี

นายลิขิต ทับทิมทอง หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัยใน

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ลาดกําหนด) การใช้แม่นํ�าเพชร

67 ปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณหน้าศาล เพื�อความสะดวกสบายใน โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก 498,600  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง

เจ้าพ่อพลายเพชร หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด การสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม สัญจรมีความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หนาเฉลี�ย 0.04  เมตร  หรือมีพื�นที� สบายในการสัญจร

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตร.ม. (ตามแบบ เพิ�มมากขึ�น

แปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)
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(ผลผลิตของโครงการ)

68 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่นํ�าจากบ้าน เพื�อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เทคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร  1,860,000 ร้อยละครัวเรือน ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี กองช่าง

นายเฉลิม เนาวรัตน์ ถึงบ้านนายอธิป เอี�ยมศิริวงศ์ ได้ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ยาว 459 เมตร หนา 0.15 เมตร   ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกสบาย

หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด สบายมากขึ�น หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม. เพิ�มมากขึ�นจากการ

จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน คมนาคม

(เสนอโดยประชาคม) (ประจําปี 2558) ลาดกําหนด)

69 ขยายท่อนํ�าใต้ถนนลงคลองชลประทาน บริเวณ เพื�อระบายนํ�าได้สะดวก ฝังท่อระบายนํ�า คสล. Ø 1.00 เมตร 45,000 ร้อยละครัวเรือน ระบายนํ�าได้สะดวก  กองช่าง

นัดขนอน  หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ยาว 10.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม

จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนที�เทศบาลฯ กําหนด)

(เสนอโดยประชาคม) (ประจําปี 2558)

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที�  1

1 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่อสร้างพนังกั�นนํ�า 13,500,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นายสุรินทร์ วงษ์ขยาย - วัดไม้รวกสุขาราม หมู่ที� 1 ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง
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(ผลผลิตของโครงการ)

2 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่อสร้างพนังกั�นนํ�า 13,500,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นางสาวเผี�ยน ทองประสม - บริเวณบ้าน ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

นายศุภฤกษ์ บ่วงแก้ว หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

3 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าบริเวณรอยต่อระหว่าง หมู่ 1 เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก 14,560,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ 2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

(เสนอโดยประชาคม ปี 2558) (ประสานแผน ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

จังหวัด) ประชาชน พร้อมเทถนน คสล. 4.50 เมตร สูญเสียทรัพย์สิน,

หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร ปลอดภัยจากโรคร้าย

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ลาดกําหนด)  

หมู่ที�  2

4 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า บริเวณศาลาหมู่ที� 2 - บริเวณ เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่อสร้างพนังกั�นนํ�า 13,500,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

บ้านนางรุ่งอรุณ ยิ�งยง หมู่ที� 2 ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง
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(ผลผลิตของโครงการ)

5 ต่อเติมบันไดลงท่านํ�าบริเวณศาลา(เสริมให้ยาว เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยสร้างบันไดกว้าง 2.50 เมตร 50,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

กว่าเดิม) หมู่ 2 ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สะดวกและปลอดภัย ยาว 3.60 เมตร (ตามแบบแปลน ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

ในการใช้แม่นํ�าเพชร เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) ความปลอดภัย

หมู่ที�  3

6 เสริมคันกั�นนํ�า บริเวณบ้าน นางลําจวน เทพสูตร เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการลงหินผุ กว้าง 2.00 เมตร 343,200 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 15.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ประชาชน บ้านลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

7 ก่อสร้างศาลาและก่อสร้างบันได บริเวณหลังโบสถ์ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ โดยทําการก่อสร้างศาลา กว้าง 3.00 ม. 500,000 ร้อยละครัวเรือน สภาพแวดล้อมใน กองช่าง

วัดป่าแป้น หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด บริหารจัดการชุมชน ยาว 6.00 ม. และก่อสร้างบันไดลง  ในเขตชุมชน ชุมชนสะอาดและดีขึ�น

จังหวัดเพชรบุรี แม่นํ�า กว้าง 2.50 ม. ยาว 15.00 ม.

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

8 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 4,200,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นางบุญรวม มาลีเนตร หมู่ที� 3 ต.บ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 42.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)  (ประสานแผน ปี 2558) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที�  4

9 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าบริเวณบ้านนางพวงพะยอม พูลชนะ เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 13,500,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 150.00 ม. ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2561) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

10 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าบริเวณบ้านนางปราณี  เลิศนิรันดร์ เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 5,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 52.00 ม. ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

11 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าบริเวณบ้านนายผยอง พูลชนะ เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 17,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 150.00 ม. ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

12 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 4,200,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัยจาก กองช่าง

นางสาวสมศรี  ภักดีโยธิน หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 42.00 ม. ที�ใช้การคมนาคม ภาวะนํ�าท่วม , ปลอดภัย

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน จากการสูญเสียทรัพย์สิน,

(เสนอโดยประชาคม)    (เสนอปี 2558) ประชาชน ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

(ประสานแผน ปี 58) ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

13 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าจากบ้านนางปราณี เลิศนิรันดร์ เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ตอกเสาเข็ม คสล. ยาว 15.00 ม. 17,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

ถึงบ้านนางปราณี  ชูใจ ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน แนวเขื�อนยาว 150.00 ม. ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

จังหวัดเพชรบุรี ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

(เสนอโดยประชาคม)    (เสนอปี 2558) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

14 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่อสร้างพนังกั�นนํ�า 13,500,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัยจาก กองช่าง

นางพวงพะยอม พูลชนะ หมู่ที� 4 ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม ภาวะนํ�าท่วม ,ปลอดภัย

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร จากการสูญเสียทรัพย์สิน,

 ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากโรคร้าย

ลาดกําหนด) ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

หมู่ที�  6

15 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการก่อสร้างพนังกั�นนํ�า 13,500,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นางบุญเลี�ยม เลื�อมใสธรรม หมู่ที� 6 ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาดแนวเขื�อนยาว 150.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ตอกเสาเข็ม คสล. 15.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

 ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

16 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยทําการก่อสร้างบันได คสล. 250,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สะดวกและปลอดภัย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

ในการใช้แม่นํ�าเพชร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. ความปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลบ้านลาดกําหนด)

17 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�าบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยก่อสร้างบันไดกว้าง 2.50 เมตร 135,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางนันทา  ปันทโมรา  หมู่ที� 6  ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมปี 2560) ลาดกําหนด)

18 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�าบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยก่อสร้างบันไดกว้าง 2.50 เมตร 135,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พ.ต.นิพนธ์  แก้วเต็ม  หมู่ที� 6  ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมปี 2560) ลาดกําหนด)

19 ก่อสร้างห้องนํ�าบริเวณศาลาหน้าบ้าน เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับ โดยก่อสร้างห้องนํ�า  กว้าง 1.50 เมตร 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ  กองช่าง

นางวิเชียร  สุวรรณราช  หมู่ที� 6  ตําบลบ้านลาด ประชาชน  ยาว 2.00 เมตร  สูง 2.20 เมตร ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวก

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน  

(เสนอโดยประชาคมปี 2559) ลาดกําหนด)

20 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�าบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยสร้างบันไดกว้าง 2.50 เมตร 150,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางมณฑา ปันฑโมรา  หมู่ที� 6 ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมปี 2559) ลาดกําหนด)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที�  7

21 เสริมคันกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการลงหินผุ กว้าง 3.00 เมตร 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นางสาวอนงค์ คําสะอาด หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 0.40 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล ปลอดภัยจากการ

 ประชาชน บ้านลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

  ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

22 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า ป้องกันนํ�าท่วม บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. 10,200,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

อาจารย์นภดล เกตุสกุล หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 150 เมตร เสาเข็มลึก ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ 15 เมตร ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

23 ก่อสร้างพนังริมคลองชลประทาน สายโรงเรียน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยก่ออิฐทําพนังกั�นนํ�า 430,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

บ้านลาดวิทยา ถึงสะพานใหม่ หมู่ที� 7 ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน สูง 0.80 เมตร ยาว 430 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

กิจธุระด้านต่างๆ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

24 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณหลัง เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าชนิดตอกเสาเข็ม 4,250,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

ที�ว่าการอําเภอบ้านลาด หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อน 50.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน  สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

หมู่ที�  8

25 จัดทําผังเมืองรวมในพื�นที�เขตเทศบาลตําบล เพื�อให้การจัดระเบียบการ พื�นที�ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือน การวางผังเมืองของ กองช่าง

บ้านลาด วางผังเมืองของเทศบาลฯ มี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในเขตเทศบาล เทศบาลมีความเป็น

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ระเบียบเรียบร้อย

26 เสริมคันกั�นนํ�า บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม โดยทําการลงหินผุ กว้าง 3.00 เมตร 300,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นายแดง  เนาวรัตน์ หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 768.00 เมตร ลึกเฉลี�ย 0.40 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล ปลอดภัยจากการ

 ประชาชน บ้านลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

  ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

27 ต่อเติมราวบันไดลงแม่นํ�าบริเวณศาลเจ้าพ่อพลายเพชร เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยต่อเติมราวบันไดทั�ง 2 ข้าง 50,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร  สูง 0.90 เมตร ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

(เสนอโดยประชาคมปี 2560) ในการใช้แม่นํ�าเพชร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ความปลอดภัย

 ลาดกําหนด)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

28 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. บริเวณบ้าน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าแนวเขื�อน 10,000,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

นายกุญชร พันน้อย ถึงบ้านนางเสาวรส  เทศสวัสดิ� ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 150 ม. ตอกเสาเข็มยาว 15 ม.  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

หมู่ที� 8  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

จังหวัดเพชรบุรี  (ประสานแผน) (เสนอปี 2560) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

29 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยทําการก่อสร้างบันได คสล. 200,000   ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย กว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. ความปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมปี 2559) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

30 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�าบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยสร้างบันได คสล. กว้าง 2.50 เมตร  150,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางกฤษณา พ่อเมือง  หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร (ตามแบบแปลน  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) ความปลอดภัย

31 ก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�าบริเวณบ้าน เพื�อให้ประชาชนมีความ โดยสร้างบันได คสล. กว้าง 2.50 เมตร  150,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายเริ�ม อรชร  หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด สะดวกและปลอดภัย ยาว 15.00 เมตร (ตามแบบแปลน  ที�ใช้การคมนาคม ความสะดวกและมี

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการใช้แม่นํ�าเพชร เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) ความปลอดภัย

32 ก่อสร้างผนังรอบบริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 8 เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างผนังรอบบริเวณริมแม่นํ�า  1,300,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เพชรบุรี ยาว 1,000.00 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ความเสียหายในทรัพย์สินของ สูง 0.90 เมตร ปลอดภัยจากการ

ประชาชน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน สูญเสียทรัพย์สิน,

ลาดกําหนด) ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

33 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. บริเวณศาลาในลุ่ม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าแนวเขื�อน  10,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 8  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาว 150 ม. ตอกเสาเข็มยาว 15 ม.  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน ปลอดภัยจากการ

(ประสานแผนจังหวัดเพชรบุร)ี (เสนอปี 2559) ประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

     1.3 แผนงานการพาณิชย์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ขยายท่อเมนประปา ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อให้ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ โดยฝังท่อเมนประปา PVC Ø 4 นิ�ว 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ กองประปา

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รับบริการได้อย่างสะดวก ยาว 200.00 ม. ที�ใช้นํ�าบริโภค รับบริการได้อย่าง

 และทั�วถึง (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล อุปโภค ทั�วถึง

 บ้านลาดกําหนด)

2 เปลี�ยนท่อเมนประปา ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อให้ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ โดยฝังท่อเมนประปา PVC Ø 4 นิ�ว 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ กองประปา

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รับบริการได้อย่างสะดวก ยาว 200.00 ม. ที�ใช้นํ�าบริโภค รับบริการได้อย่าง

 และทั�วถึง (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล อุปโภค ทั�วถึง

 บ้านลาดกําหนด)

3 ฝังท่อเมนประปา ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อให้ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ โดยเปลี�ยนท่อเมนจากท่อใยหินเป็นท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ กองประปา

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รับบริการได้อย่างสะดวก pvc Ø 4 นิ�ว ความยาว 200 ม. ที�ใช้นํ�าบริโภค รับบริการได้อย่าง

 และทั�วถึง (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล อุปโภค ทั�วถึง

บ้านลาดกําหนด)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

ที�

               งบประมาณและที�มา

 ปี  2564

(บาท)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย ตัวชี�วัด

(KPI)

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

4 ติดตั�งประตูนํ�าเพื�อระบายตะกอนในท่อเมนประปา เพื�อให้ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ โดยทําการติดตั�งประตูนํ�า ขนาด 3 นิ�ว 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนผู้ใช้นํ�าได้ กองประปา

หมู่ที� 1 - หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด รับบริการได้อย่างสะดวก จํานวน 16 จุด  บริเวณหมู่ที� 1 - หมู่ที� 8 ที�ใช้นํ�าบริโภค รับบริการได้อย่าง

 จังหวัดเพชรบุรี และทั�วถึง ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัด อุปโภค ทั�วถึง

เพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลบ้านลาด)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



แบบ ผ.01

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื�อแสดงถึงความสามัคคีของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

 ประชาชนในชุมชน บ้านลาด  ในเขตเทศบาล สามัคคี มีจิตสํานึก

 ตระหนักถึงความเป็น

อันหนึ�งอันเดียวกัน

2 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความปรองดอง เพื�อสร้างความสมานฉันท์ของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประชาชนในชุมชน บ้านลาด  ในเขตเทศบาล สามัคคี มีจิตสํานึกที�ดี

 ในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 พัฒนาการเรียนรู้สติปัญญาเด็กปฐมวัย เพื�อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กมีความรู้ และสติ สํานักปลัด

เด็กปฐมวัย เทศบาลตําบลบ้านลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญญาเพิ�มมากขึ�น

   

เป้าหมาย
               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2.2  แผนงานการศึกษา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

     2.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

2 อบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เพื�อสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับเด็ก 40,000 จํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนมีความรู้ สํานักปลัด

ให้เด็ก  เยาวชนอย่างเท่าเทียม เยาวชนในช่วงปิดภาดเรียน เยาวชนที�เข้าร่วม ความเข้าใจ

กัน จํานวน 2 ศูนย์ อบรม

 

3 ศึกษาดูงานการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ เพื�อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนมี สํานักปลัด

ของเด็กและเยาวชน ตําบลบ้านลาด เยาวชนในเขต ความรู้นํามาประยุกต์ใช้

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เทศบาล ในชีวิตประจําวัน

4 ค่ายจริยธรรม เพื�อให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจดี เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000 จํานวนเด็กเยาวชน เด็กและเยาวชนเป็น สํานักปลัด

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีคุณธรรมและเป็นคนดีของ ตําบลบ้านลาด ในเขตเทศบาล คนดีของสังคม

สังคม

5 เยาวชนบ้านลาดก้าวทัน IT เพื�อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ อนรมเด็กรุ่นละ 20 คน 15,000 จํานวนเด็กที�เข้า เด็ก/เยาวชน มัความรู้ สํานักปลัด

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรม ด้าน IT

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ เพื�อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเพื�อเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมซึ�งแสดงถึง

ความจงรักภักดี

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

     2.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื�อแสดงถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเพื�อเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

 ณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมซึ�งแสดงถึง

ความจงรักภักดี

3 จัดงานเนื�องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื�อให้ข้าราชการ จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล และประชาชนได้แสดงออกถึง การทําบุญตักบาตร และกิจกรรมอื�นๆ  จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

ความจงรักภักดีและร่วมสํานึก ที�เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรมซึ�งแสดงถึง

ในพระมหากรุณาธิคุณของ ความจงรักภักดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล

4 จัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที� 9 เพื�อร าลึกถึงพระมหา จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

 กรุณาธิคุณของ
และกจกรรมอนๆ ทเปนการ

แสดงออก
 จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงความจงรักภักดี กิจกรรมซึ�งแสดงถึง

รัชกาลที� 9 ความจงรักภักดี

5 วันปิยมหาราช เพื�อแสดงถึงการรําลึกถึง จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื�อเป็นการ 1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

 องค์ราชกาลที� 5 สักการะแด่องค์ราชกาลที� 5  จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

กิจกรรมซึ�งแสดงถึง

ความจงรักภักดี

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

6 วันตาลโตนด และของดีบ้านลาด เพื�อส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง จัดงานวันตาลโตนด และของดีบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนทั�วไป สํานักปลัด

 ถิ�นในพื�นที� ลาด ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  จัดกิจกรรม ได้ทราบถึงภูมิปัญญา

 ที�เกิดขึ�นในพื�นที�

7 จัดกิจกรรมวันขึ�นปีใหม่ เพื�ออนุรักษ์จารีตประเพณีไทย จัดกิจกรรมเนื�องในวันปีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั�งในการ สร้างความสามัคคี สํานักปลัด

 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  จัดกิจกรรม ในหมู่คณะ

  

8 วันเด็กแห่งชาติ เพื�อส่งเสริมให้เด็กและ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั�งในการ เด็ก/เยาวชนใน สํานักปลัด

 เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม แก้เด็ก/เยาวชน ที�อยู่ในเขต  จัดกิจกรรม สถานศึกษาต.บ้านลาด

ในงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตําบลบ้านลาด  ได้เข้าร่วมกิจกรรม

สรรค์สังคม

7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื�อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ โดยการจัดกิจกรรม ดังนี� 140,000 140,000 140,000 140,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนได้รักษา / สํานักปลัด

 วัฒนธรรม  - รดนํ�าดําหัวผู้สูงอายุเนื�องในวัน  จัดกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  คงอยู่สืบไป

 

 

8 สืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา เพื�อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ จัดงานสําคัญทางศาสนา เช่น 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนในเขต สํานักปลัด

 วัฒนธรรมประจําท้องถิ�น วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา  จัดกิจกรรม เทศบาลฯเข้าร่วม

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด  กิจกรรม

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

9 ประเพณีลอยกระทง เพื�อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณโดยการจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนได้รักษา/ สํานักปลัด

 วัฒนธรรม กิจกรรมฟื�นฟูวัฒนธรรมประเพณี  จัดกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

ลอยกระทงในเขตเทศบาลตําบล คงอยู่สืบไป

บ้านลาด

10 วันเทศบาล 24 เมษายน เพื�อจัดกิจกรรมรําลึกถึง กิจกรรมทําบุญตักบาตร 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั�งในการ สร้างความสามัคคี สํานักปลัด

 วันเทศบาลฯ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านลาด  จัดกิจกรรม ในหมู่คณะ

11 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการ เพื�อเชื�อมความสัมพันธ์ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนการเข้าร่วม มีความสามัคคีและ สํานักปลัด

หน่วยงานต่าง ๆ และความสามัคคีระหว่าง ในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ  การแข่งขันกีฬา การประสานงานใน

ประชาชน เช่น กีฬารวมพลคนท้องถิ�น,  การทํางานมากยิ�งขึ�น

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์

12 จัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อเป็นการสร้างความ จัดการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนการจัด มีความสามัคคี สํานักปลัด

 สามัคคีในหมู่คณะ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา  การแข่งขันกีฬา และการประสานงาน

“บ้านลาดคัพ”, จัดการแข่งขัน  ในการทํางานมากยิ�งขึ�น

กีฬาชุมชนเทศบาลตําบล

บ้านลาด, จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

13 จัดหาเครื�องออกกําลังกายและอุปกรณ์ เพื�อให้ประชาชนมีสุขภาพ  - เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนชุมชน ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

การออกกําลังกายให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ร่างกายที�แข็งแรง 10 ชิ�น ณ สวนสุขภาพเทศบาลฯ  ในเขตเทศบาล แข็งแรงและปลูกนิสัย

  - อุปกรณ์กีฬาชุมชนละ 1 ชุด การรักการออก

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด กําลังกาย

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

14 จัดหาเครื�องเล่นสนามเด็กเล่น  เพื�อให้เด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนชุมชน เด็กและเยาวชนมี สํานักปลัด

 ได้มีอุปกรณ์ในการออก    จํานวน 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล สุขภาพแข็งแรงและ

กําลังกาย  - เครื�องอุปกรณ์ออกกําลังกาย  ปลูกฝังนิสัยการรักการ

    สําหรับเด็ก จํานวน 10 ชิ�น ออกกําลังกายให้แก่เด็ก

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



แบบ ผ.01

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล เพื�อป้องกันการเสี�ยงต่อการ สุนัข แมวที�มีในเขตพื�นที�เทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสุนัข แมว สุนัข แมว ที�ประชาชน สาธารณสุข

ตําบลบ้านลาด เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลบ้านาด  ในเขตเทศบาล ครอบครองได้รับการ

  ฉีดวัคซีนทุกตัว

2
รณรงค/สนบสนุนปองกนโรคเอดส, โรคไขหวด

นก
เพื�อเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยที� ชุมชนจํานวน 8 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน ประชาชนไม่ติดเชื�อ สาธารณสุข

โรคติดต่อ และโรคระบาดอื�น ๆ ในเขตพื�นที� เกิดจากโรคระบาด     ในเขตเทศบาล จากโรคระบาดทําให้

ของเทศบาลตําบลบ้านลาด     มีความปลอดภัยใน

ชีวิตด้านสุขภาพ

3 บูรณาการงานแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อให้บริการประชาชนที�เจ็บ เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชน ประชาชนปลอดภัย สาธารณสุข

 ป่วยได้ทันท่วงที     ในเขตเทศบาล จากการเจ็บป่วย

4 มารดา และทารกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เพื�อตรวจเยี�ยมและแนะนํา แม่และเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน ประชาชนมีความ สาธารณสุข

 มารดาและทารกหลังคลอด ตําบลบ้านลาด     ในเขตเทศบาล พึงพอใจในการบริการ

ด้านสาธารณสุขของ

เทศบาลฯ

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม

    3.1  แผนงานสาธารณสุข

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

5 ชุมชนคน To Be (To Be Number One) เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา เยาวชน นักเรียนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักเรียน นักเรียน เยาวชนใช้ สาธารณสุข

ว่างให้เป็นประโยชน์ ตําบลบ้านลาด   เยาวชนในเขต เวลาว่างให้เป็น

  เทศบาลตําบล ประโยชน์มากขึ�น

6 อบรมและศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ เพื�อส่งเสริมกิจกรรมนอกพื�นที� ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนําสิ�งที�ได้จาก สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด ของผู้สูงอายุ บ้านลาด     ในเขตเทศบาล การศึกษาดูงานมา

     พัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง

7 คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด เพื�อป้องกันปัญหายาเสพติดที� โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโรงเรียน เยาวชนห่างไกล สาธารณสุข

 อาจเกิดขึ�นกับเยาวชน โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง     ในเขตเทศบาล ยาเสพติด

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด     

8 บําบัด/ฟื�นฟูผู้เสพยาเสพติดในเขตเทศบาล เพื�อให้ผู้เสพยาเสพติด ร่วมกับสภอ.บ้านลาด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั�งในการ เยาวชนในเขตพื�นที� สาธารณสุข

ตําบลบ้านลาด เลิกยุ่งเกี�ยว และไม่หันกลับมา สภาเทศบาลฯ ตรวจปัสสาวะ     จัดกิจกรรม เทศบาลต.บ้านลาด

เสพยาเสพติด กลุ่มเสี�ยง     ไม่ติดยาเสพติด

9 เยาวชน คนบ้านลาดปลอดภัยโรคเอดส์ เพื�อป้องกันสุขภาพมิให้เกิดการ เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชน เยาวชน และประชาชน สาธารณสุข

 ติดเชื�อ HIV ตําบลบ้านลาด  ในเขตเทศบาล ไม่ติดเชื�อเอดส์

   คุณภาพชีวิตดีขึ�น

 

10 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื�อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้ประกอบ ผู้ประกอบการฯปฏิบัติ สาธารณสุข

จําหน่ายอาหาร และตลาดในเขตเทศบาลตําบล การฯ ให้ปรับปรุงและพัฒนา และตลาดสด ในเขตเทศบาล     การ ร้านอาหาร ตรงตามหลักสุขาภิบาล

บ้านลาด ให้ตรงตามหลักสุขาภิบาล ตําบลบ้านลาด อ.บ้านลาด     ในเขตเทศบาล ด้านอาหาร

จ.เพชรบุรี

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา



(ผลผลิตของโครงการ)

11 อบรมเพื�อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เพื�อป้องกันมิให้เกิดการตั�งครรภ์ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนรู้จัก สาธารณสุข

และตั�งครรภ์ในวัยเรียน ในวัยเรียน บ้านลาด     และเยาวชน วิธีการป้องกันตน

ในเขตเทศบาล

12 ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื�อเป็นการเปลี�ยนพฤติกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีการ สาธารณสุข

เกี�ยวกับสุขภาพของประชาชน     โครงการ เปลี�ยนแปลงด้าน

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สุขภาพดีขึ�น

13 ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการทํางานกับ เพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของ ประชาชนวัยทํางานในเขตเทศบาลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้เข้าร่วม เปลี�ยนพฤติกรรม สาธารณสุข

การเกิดโรค บุคคลในการทํางานที�จะทําให้     โครงการ ใหม่ให้ถูกวิธีเพื�อ

เกิดโรค ป้องกันการเกิดโรค

จาการทํางาน

14 ซ้อมแผน เพื�อเป็นแนวทางป้องกัน อสม. / สสอ. / สอ. / ทต. 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู้เข้าร่วม มีความพร้อมในการ สาธารณสุข

และควบคุมโรคในพื�นที� ในเขตเทศบาลฯ     โครงการ บริหารจัดการหาก

เกิดสถานการณ์

15 หมู่บ้านต้นแบบลดขยะมูลฝอยในชุมชนเขต เพื�อเป็นต้นแบบชุมชนลด ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชน ชุมชนสะอาดเรียบร้อย สาธารณสุข

เทศบาลตําบลบ้านลาด ปริมาณขยะ  ในเขตเทศบาล

16 เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื�อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ กลุ่มเด็กในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก เด็กไทยหันมาใส่ใจ สาธารณสุข

ให้เด็กไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ  ที�เข้าร่วมโครงการ สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงขึ�น

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ



(ผลผลิตของโครงการ)

17 อบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื�อก่อตั�งโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล 150,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนําสิ�งที�ได้จาก สาธารณสุข

 ให้ได้ร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ บ้านลาด     ในเขตเทศบาล การทํากิจกรรมไปพัฒนา

ที�เป็นประโยชน์      ด้านคุณภาพชีวิต

18 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื�อเป็นแนวทางการป้องกัน บ้านเรือนที�อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน 50,000 50,000 50000 50000 จํานวนครั�งในการ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สาธารณสุข

 ควบคุมโรคไข้เลือดออก ลาดทุกหลังคาเรือน รวมทั�งโรงเรียน  จัดกิจกรรม ในชุมชนเขตเทศบาล

 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที�อยู่ในเขต ตําบลบ้านลาดปลอดภัย

จากโรคไข้เลือดออก

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ท้องถิ�นสวยด้วยมือเรา เพื�อปรับรุงภูมิทัศน์ของสิ�งแวดล้อม พื�นที�ในเขตตําบลบ้านลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน สภาพแวดล้อมในเขต สาธารณสุข

ในพื�นที�เทศบาลให้สวยงาม  ในเขตเทศบาล เทศบาลสวยงามสะอาดตา

2 พัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะ เพื�อพัฒนาประชาชนให้มีการ ผู้นําในชุมชน อาทิเช่น อสม. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน อสม. ประชาชนมีการจัดการ สาธารณสุข

ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด จัดการขยะที�ดี และลดปริมาณ ประธานชุมชน กรรมการชุมชน     ผู้นําชุมชน ขยะที�ดีขึ�นทําให้

ขยะมูลฝอย ฝ่ายสาธารณสุข ปริมาณขยะลดน้อยลง

3 บริหารจัดการสิ�งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาล เพื�อพัฒนาสิ�งแวดล้อมในชุมชน  - จัดซื�อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  3,000,000   จํานวนชุมชน ชุมชนมีสิ�งแวดล้อมที�ดี สาธารณสุข

ตําบลบ้านลาด ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ จํานวน 1 คัน  ในเขตเทศบาล มีการจัดการขยะที�ดีขึ�น

และลดปริมาณขยะมูลฝอย  - จัดซื�อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ท้องแบน  ปริมาณขยะลดน้อยลง

หัวแหลม ยาว 5 ม. กว้าง 1.4 ม. ลึก 0.4 ม.

เครื�องยนต์แบบเรือหางยาว จํานวน 1 ลํา

 - จัดซื�อถังขยะแยกประเภทมีฝาปิด จํานวน

 200 ใบ

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    3.  แผนงานเคหะและชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

4 พัฒนาทําความสะอาดที�สาธารณะ เพื�อทําความสะอาดสถานที� พื�นที�หรือสถานที�ต่าง ๆ ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน สถานที�สําคัญต่าง ๆ สาธารณสุข

หรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมในวันสําคัญต่าง ๆ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลบ้านลาด     ในเขตเทศบาล มีความสะอาดเรียบร้อย

บ้านลาด ในวันสําคัญต่าง ๆ     

5 พัฒนาริมแม่นํ�าตลอดแนวหมู่ 2 เป็นแบบ เพื�อสร้างจิตสํานึกในการ พื�นที�ที�ติดริมแม่นํ�าเพชรตลอด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพื�นที�ที� ประชาชนมีจิตสํานึก สาธารณสุข

เชิงอนุรักษ์  หมู่ 2  ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด รักษ์ธรรมชาติให้กับคนใน แนวชายฝั�ง     พัฒนา
ในการรกษและหวน

แหน
จ.เพชรบุรี ชุมชน ในแม่นํ�าเพชรมากขึ�น

6 เทศบาลร่วมใจทําความสะอาดแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อให้แม่นํ�าเพชรบุรีมี แม่นํ�าเพชรบุรีในเขตพื�นที�ตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนพื�นที�ที� แม่นํ�าเพชรบุรีเกิด สาธารณสุข

ในเขตเทศบาล ความสะอาดเรียบร้อย  เป็นที� บ้านลาด     พัฒนา ความสะอาดประชาชน

น่ามองแก่ผู้พบเห็น เกิดสํานึกในการดูแล

รักษาความสะอาด

7 ป้องกันและบําบัดนํ�าเสียในเขตเทศบาล เพื�อให้ชุมชนมีสิ�งแวดล้อมที�ดี พื�นที�ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน สภาพแวดล้อมใน สาธารณสุข

ตําบลบ้านลาด     ในเขตเทศบาล ชุมชนสะอาดและดีขึ�น

8 ปลูกหญ้าแฝกริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อป้องกันการกัดเซาะของ บริเวณริมแม่นํ�าตามแนวชายฝั�ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพื�นที�ที� ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นํ�าหลาก  พัฒนา ปลอดภัยจากนํ�ากัดเซาะ

นํ�าท่วมบ้านเรือน

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสาย 3179 เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการตัดต้นไม้บริเวณริมถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพื�นที�ที� สภาพแวดล้อมมีความ กองช่าง

ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ภูมิทัศน์เพิ�มความสะดวกสบาย สาย 3179 ระยะทาง 3,000 เมตร   ปรับปรุง สะอาดผู้ใช้เส้นทาง

 ในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง สัญจรมีความสะดวก

 สบายพิ�มมากขึ�น

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ โดยทําการตัดต้นไม้บริเวณริมแม่นํ�า 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพื�นที�ที� สภาพแวดล้อมในชุมชน กองช่าง

ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด ตําบลบ้านลาด ให้สะอาดสวยงามสามารถเป็น เพชรบุรีภายในเขตเทศบาลตําบล   ปรับปรุง สะอาดและเป็นแหล่ง

 อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี แหล่งท่องเที�ยวของชุมชนได้ บ้านลาด ท่องเที�ยวทางธรรมชาติ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



แบบ ผ.01

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื�อเป็นการเฝ้าระวังในจุดเสี�ยง เฝ้าระวังในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเยาวชน ปัญหาการมั�วสุมในจุด สํานักปลัด

กิจกรรมติดตั�งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที�เป็นอันตราย จํานวน 8 ชุมชน  และประชาชน เสี�ยงลดลง (งานป้องกัน)

เพื�อลดปัญหาการแพร่ระบาด  ในเขตเทศบาล ปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดและการนําเข้า ตําบลบ้านลาด ของยาเสพติดและการ

สารเสพติด นําเข้าสารเสพติดลดลง

เพื�อรวมพลังชุมชนเอาชนะ ประชาชนอยู่ดีกินดี

ยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี�ยวกับยาเสพติด

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื�อให้เจ้าหน้าที� พนักงานเทศบาล พนักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนพนักงาน เพิ�มประสิทธิภาพ สํานักปลัด

งานป้องกันฯ มีความพร้อม ดับเพลิง ของงานป้องกันฯ  เทศบาล พนักงาน ในการปฏิบัติงานของ (งานป้องกัน)

เพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน 40 คน ดับเพลิง เจ้าหน้าที�

3 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื�อให้ อปพร. ได้รับความรู้ อาสาสมัคร จํานวน 40 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน อปพร. เพิ�มประสิทธิภาพ สํานักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเทคนิคใหม่ในการ จํานวน 1 รุ่น  ในเขตเทศบาล อปพร. (งานป้องกัน)

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

5 7 วันอันตราย เพื�อจัดตั�งจุดบริการ จัดตั�งจุดบริการเพื�อลดอุบัติเหตุ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั�งที�จัด ให้ความมั�นใจกับ สํานักปลัด

ประชาชนและเป็นการเพิ�ม ในช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์  กิจกรรม ประชาชน (งานป้องกัน)

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สนับสนุนเจ้าหน้าที�พร้อมยานพาหนะ  และนักท่องเที�ยวที�

ร่วมจุดบริการอําเภอบ้านลาด เดินทางมาท่องเที�ยว

6 ติดตั�งสัญญาณไฟกระพริบจราจร ในเขตเทศบาล เพื�อให้เกิดความปลอดภัยใน ติดตั�งไฟกระพริบจราจรบริเวณ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนจุดเสี�ยง ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การใช้รถใช้ถนนมากยิ�งขึ�น จุดเสี�ยงต่าง ๆ จํานวน 5 จุด  ในเขตเทศบาล ในการสัญจร (งานป้องกัน)

(เสนอโดยประชาคม) (เสนอปี 2558)  

7 ติดตั�งกระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต เพื�อให้เกิดความสะดวกและ ติดตั�งกระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์ 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนจุดเสี�ยง ประชาชนมีความ สํานักปลัด

พร้อมติดตั�งเสา ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บอเนต ขนาด 24 นิ�ว พร้อมติดตั�งเสา  ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ (งานป้องกัน)

2 นิ�ว สูง 2.50 เมตร พร้อมติดตั�ง ทรัพย์สินมากยิ�งขึ�น

สติ�กเกอร์ชื�อหน่วยงาน จํานวน 10 จุด

8 ติดตั�งเครื�องหมายจราจรในเขตพื�นที�เทศบาล เพื�อให้ประชาชนมีวินัยในการ ติดตั�งป้ายบริเวณทางโค้ง ทางแยก 87,500 87,500 87,500 87,500 จํานวนเครื�องหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ใช้รถใช้ถนนมากยิ�งขึ�น หรือทางสัญญลักษณ์ ที�เป็น  จราจร ในการสัญจร (งานป้องกัน)

จุดเสี�ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จํานวน 31 ซอย

9 ติดตั�งถังดับเพลิงในเขตพื�นที�เทศบาล เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อม - จัดซื�อถังดับเพลิงติดตามจุดต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนชุมชน ปลอดภัยในชีวิตและ สํานักปลัด

ต.บ้านลาด   อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี ในการป้องกัน   บริเวณชุมชน จํานวน 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ทรัพย์สิน (งานป้องกัน)

10 สนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ  -สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน อปพร. ชุมชน/สถานศึกษา สํานักปลัด

ต.บ้านลาด   อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี รักษาความสงบเรียบร้อยใน    ศูนย์ อปพร. อ.บ้านลาด  ในเขตเทศบาล (งานป้องกัน)

พื�นที�  - จัดส่งอปพร.ฝึกอบรมจัดตั�ง/ทบทวน ต.บ้านลาดมีความปลอด

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา



(ผลผลิตของโครงการ)

11 แก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื�อเป็นการรักษาความสงบ ภายในเขตเทศบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 พื�นที�ในเขต ประชาชนปลอดภัย สํานักปลัด

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เรียบร้อยในพื�นที�  เทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สิน (งานป้องกัน)

12 ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน เพื�อเป็นแนวทางการป้อง ภัยที�เกิดจาก - นํ�าท่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครัวเรือน ดําเนินการป้องกัน สํานักปลัด

ของประชาชนที�เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ กันและบรรเทาความเดือด ภัยที�เกิดจาก  -  ภัยแล้ง  ในเขตเทศบาล ได้ทันเมื�อเกิดภัย (งานป้องกัน)

ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ร้อนของประชาชน ภัยที�เกิดจาก  -  วาตภัย

ภัยที�เกิดจาก  -  อัคคีภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดทําสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ เพื�อให้คนพิการ และผู้สูงอายุ จัดทําสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้พิการ ผู้พิการและผู้สูงอายุ สํานักปลัด

และผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกในการ ผู้พิการและผู้สูงอายุในสถานที�ราชการ และผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวก (งานพัฒฯ)

ดําเนินชีวิตและสามารถพึ�งพา และสถานที�สาธารณะ ในการดํารงชีวิต

ตนเองได้ และสามารถพิ�งพาตนเอง

ได้

2 ปรับปรุง ซ่อมแซมที�อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ เพื�อให้มีที�อยู่อาศัยที�มั�นคง ปรับปรุงซ่อมแซมที�อยู่อาศัย 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สํานักปลัด

และผู้ด้อยโอกาส แข็งแรง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  และผู้ด้อยโอกาส มีความปลอดภัยในชีวิต (งานพัฒฯ)

 จํานวน 8 หลัง  ในเขตเทศบาล และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

1 คิดอย่างยั�งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ เพื�อเสริมสร้างจิตสํานึกให้แก่ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนกิจกรรม ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

พอเพียง ประชาชนในการดําเนินชีวิต ประชาสัมพันธ์วิธีการดําเนินชีวิตตาม  ในการดําเนินชีวิตตาม

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางปรัชญา

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

2 เสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว เพื�อเสริมสร้างสัมพันธภาพที�ดี จัดกิจกรรมที�ส่งเสริมและพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือน ครอบครัวมีความรัก สํานักปลัด

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพที�ดีทั�งในครอบครัว  ในเขตเทศบาล ความเข้าใจ อบอุ่น (งานพัฒฯ)

และการอยู่ร่วมกันในสังคม และสังคม และสังคมน่าอยู่

3 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านลาด เพื�อให้ประชาชนมีหลักประกัน อุดหนุนตามจํานวนสมาชิกกองทุน 127,750 127,750 127,750 127,750 จํานวนประชาชน เพื�อให้ประชาชนมี สํานักปลัด

 ความมั�นคง ทําให้ชุมชน ที�มีชื�ออยู่ในเขตพื�นที�ตําบลบ้านลาด  ในเขตเทศบาล หลักประกันความ (งานพัฒฯ)

เข้มแข็งมีการจัดสวัสดิการ หัวละ 365 บาท หรือตามสถานะ มั�นคง ตลอดจนทําให้

พื�นฐานและช่วยเหลือซึ�งกัน การคลัง จํานวน 350 คน ๆ ละ ชุมชนเข้มแข็ง

และกันเพื�อสนับสนุน  365 บาท

งบประมาณของ อปท.ตาม  

นโยบายรัฐบาล 1 ส่วน

4 สนับสนุนการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจ เพื�อให้การดําเนินงานฌาปนกิจ สนับสนุนการดําเนินงานด้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนประชาชน สมาคมฌาปนกิจ สํานักปลัด

สงเคราะห์ สมาคม และสมาชิกของสมาคม ต่างๆของงานฌาปนกิจ อาทิ  ในเขตเทศบาล สงเคราะห์มีการบริหาร (งานพัฒฯ)

มีประสิทธิภาพ และมีความ สนับสนุนบุคลากร สถานที�  งานที�มีประสิทธิภาพ

มั�นคง และข้อมูลที�เป็นประโยชน์ สมาชิกมีความอบอุ่นใจ

เป็นต้น และเชื�อมั�นต่อสมาคม

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

5 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมฝึกอบรม อาชีพประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส สํานักปลัด

ความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ผู้ด้อยโอกาส มีงานทํา ผู้ด้อยโอกาสในตําบลบ้านลาด มีงานทํา มีรายได้ งานพัฒนา

พอเพียง มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที�ดี ที�สนใจและต้องการ มีคุณภาพชีวิตที�ดี

 

6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  - เพื�อส่งเสริมให้สตรีในชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ/หรือทัศน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม กลุ่มสตรีในตําบล สํานักปลัด

ตําบลบ้านลาด มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ศึกษาดูงานเพื�อส่งเสริม   บ้านลาดมีศักยภาพ (งานพัฒฯ)

สามารถทํางานด้านการพัฒนา และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  และเข้มแข็ง

ชุมชนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตําบลบ้านลาด

ในชุมชนได้

 - เพื�อส่งเสริมให้สตรีและ

ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ/

รายได้และความเป็นอยู่ที�ดีขึ�น

7 ส่งเสริม/สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน เพื�อให้กองทุนมีขวัญ ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุนตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนกองทุน กองทุนพัฒนาบทบาท สํานักปลัด

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลบ้านลาด และกําลังใจในการดําเนิน ความเหมาะสมและตามสถานะ  พัฒนาบทบาทสตรี สตรีเข้มแข็ง มีขวัญและ (งานพัฒฯ)

กิจการของกองทุน และมีความ การคลังของเทศบาล  กําลังใจในการปฏิบัติ

มั�นคง  งานรวมถึงสมาชิกของ

 กองทุนมีรายได้เสริม

 ลดปัญหาว่างงาน

8 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี เพื�อรณรงค์เผยแพร่และสร้าง จัดทําป้าย/กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัวเรือน สังคมลดการใช้ความ สํานักปลัด

 ความเข้าใจในการใช้ความ ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้  ในเขตเทศบาล รุนแรงต่อเด็กและสตรี (งานพัฒฯ)

รุนแรงต่อเด็กและสตรี แก่ประชาชน  

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

9 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื�อเสริมสร้างและพัฒนาเด็ก เด็กและเยาวชนตําบลบ้านลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนตําบล สํานักปลัด

ตําบลบ้านลาด และเยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้มี  และเยาวชน บ้านลาดมีคุณภาพ (งานพัฒฯ)

ประสิทธิภาพ สามารถใช้ชีวิต ในเขตเทศบาล และมีประสิทธิภาพ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครอบครัวและสังคม

และปลอดภัย สงบสุข ลดปัญหาด้าน

ยาเสพติด

10 เสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว เพื�อเสริมสร้างความรัก ครอบครัวในชุมชนเทศบาลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครัวเรือน สถาบันครอบครัว สํานักปลัด

 ความผูกพันต่อกันในการ  ในเขตเทศบาล มีความเข้มแข็ง (งานพัฒฯ)

 เสริมสร้างสัมพันธภาพที�ดี มีความรัก/อบอุ่น

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื�อให้การดําเนินงานของ ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุนตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกองทุน กองทุนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

 กองทุนมีศักยภาพและเป็นการ ความเหมาะสมและตามสถานะ  พัฒนาบทบาทสตรี และยั�งยืนรวมถึง (งานพัฒฯ)

เสริมสร้างสวัสดิการชุมชน การคลังของเทศบาล  ประชาชนมีคุณภาพ

ให้มีความเข้มแข็งและยั�งยืน  ชีวิตที�ดีขึ�น

2 สนับสนุนเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เพื�อพัฒนาคุณภาพชิวต สงเคราะห์เบี�ยยังชีพให้แก่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนผู้รับเบี�ย ผู้สูงอายุ คนพิการ สํานักปลัด

และผู้ติดเชื�อเอดส์ และสร้างขวัญกําลังใจที�ดีแก่  - ผู้สูงอายุ  ยังชีพ และผู้ป่วยเอดส์ มีขวัญ (งานพัฒฯ)

ผู้สูงอายุ คนพิการ  - คนพิการ  กําลังใจในการดํารงชีพ

 และผู้ติดเชื�อเอดส์  - ผู้ป่วยเอดส์   มีคุณภาพชีวิตที�ดี

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    4.4  แผนงานงบกลาง

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)



แบบ ผ.01

(ผลผลิตของโครงการ)

1 อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ เพื�อให้ประชาชนสามารถพึ�งพา อบรมการเรียนรู้การทําเกษตร 150,000 150,000 150,000 150,000 ชุมชนในเขต ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด

พอเพียง ตนเองได้ ปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสาน เทศบาลตําบล เพิ�มขึ�น งานพัฒนา

โดยมีต้นทุนการผลิตต่�า เกษตรอินทรีย์ บ้านลาด

เพื�อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง

2 ทํานํ�าสกัดชีวภาพ  - เพื�อลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมและสาธิตการทํานํ�าสกัด 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนในเขต เกษตรกรสามารถทํา สํานักปลัด

 - เพื�อใช้วัสดุการเกษตรที�เหลือ ชีวภาพให้แก่เกษตรกร เทศบาลตําบล นํ�าสกัดชีวภาพใช้ งานพัฒนา

จากการจ่าหน่ายมาใช้ประโยชน์ บ้านลาด เพื�อลดต้นทุนการผลิตได้

3 อบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญา เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดหาวิทยาการที�มีความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนในเขต ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเป็นการเพิ�มรายได้ ความชํานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เทศบาลตําบล เพิ�มขึ�น งานพัฒนา

เป็นครอบครัวพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื�อฝึกอบรม บ้านลาด

และสังคมให้มีการกินดีอยู่ดี

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

    5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



แบบ ผ.01

(ผลผลิตของโครงการ)

1 อบรมให้ความรู้ด้านภาษี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ เพื�อให้ประชาชนผู้ชําระภาษี ประชาชนผู้มีที�ดินในครอบครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน ประชาชนผู้ชําระภาษีมี กองคลัง

การจัดเก็บรายได้ ทราบและเข้าใจในเรื�องการ ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลตําบล  ในเขตเทศบาล ความรู้ ความเข้าใจ

ชําระภาษี บ้านลาดที�ต้องชําระและค่าธรรมเนียม และโยชน์ของการ

เพื�อสร้างความเข้มแข็งทาง ต่าง ๆ จํานวน 80 คน จัดเก็บภาษี

การเงินการคลังให้แก่ท้องถิ�น เทศบาลตําบลบ้านลาด

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้มากขึ�น

จัดเก็บรายได้ของเทศบาล  การคลังเข้มแข็งขึ�น

เพื�อเน้นการเพิ�มรายได้ของ ประสิทธิภาพในการ

 เทศบาลตําบลบ้านลาด จัดเก็บรายได้เพิ�มมากขึ�น

2 จัดการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี เพื�อให้การดําเนินการเลือกตั�ง จัดการเลือกตั�งนายกเทศมนตรี 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความสําเร็จ สามารถดําเนินการ สํานักปลัด 

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านลาด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านลาด  ของการจัดการ เลือกตั�งนายกเทศมนตรี 

 เทศบาลตําบลบ้านลาด -นายกเทศมนตรีตําบลบ้านลาด เลือกตั�ง และสมาชิกสภาเทศบาล

ตามระเบียบกฎหมาย จํานวน 1 คน ตําบลบ้านลาด ให้เป็น

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านลาด ไปตามระเบียบ กฎหมาย

จํานวน 12 คน

3 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เพื�อสร้างมาตราฐานในด้าน จัดอบรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพนักงาน แผนฯ สามารถแก้ สํานักปลัด

เพื�อการปฏิบัติงาน จิตใจและนําไปประพฤติ ของเทศบาลตําบลบ้านลาด  เทศบาล ปัญหาความต้องการ

ปฏิบัติตน  ด้านชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและบริการ

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    6.1  แผนงานบริหารงานทั�วไป

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

4 เข้าร่วมประชุมสันนิบาตของ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิด เข้าร่วมประชุมสันนิบาติระดับ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั�ง ผู้บริหารมีการแลก สํานักปลัด

นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เห็นในระดับบริหารใน ภาคและระดับประเทศ  ที�เข้าร่วมประชุม เปลี�ยนความคิด

ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี หลากหลายสถานที� เห็นและเพิ�มพูนความรู้

5 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานต่าง เพื�อเพิ�มพูนวิสัยทัศน์และ อบรม/สัมมนา และทัศนศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั�ง เพิ�มพูนวิสัยทัศน์ สํานักปลัด

ประเทศของนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล ประสบการณ์สร้างที�ดี ดูงานต่างประเทศ ปีละ 1 ครั�ง  ที�เข้าร่วมอบรม และประสบการณ์

และปลัดเทศบาล ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด ระหว่างฝ่ายบริหาร สร้างความสัมพันธ์

จ.เพชรบุรี ฝ่ายนิติบัญญัติและ อันดีเกิดผลดีต่อ

ฝ่ายข้าราชการประจํา เทศบาลในภาพรวม

6 ฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน เพื�อเพิ�มพูนความรู้และพัฒนา คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน คณะผู้บริหาร สมาชิก สํานักปลัด

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงาน, ลูกจ้างเทศบาลตําบล  คณะผู้บริหาร, สภา พนักงาน ลูกจ้าง (งาน

เทศบาลตําบลบ้านลาด ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บ้านลาด สมาชิกสภา, เทศบาลตําบลบ้านลาด บุคลากร)

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล พนักงาน, ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ

ตําบลบ้านลาด ในการปฏิบัติงานที�

ถูกต้องและมีประสิทธิ

ภาพในการบริหาร

จัดการงานมากขึ�น

7 ฝึกอบรมบุคลากรเพื�อการปฏิบัติงาน เพื�อพัฒนาบุคลากรให้มี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน บุคลากรมีความรู้ สํานักปลัด

ต.บ้านลาด  อ.บ้านลาด   จ.เพชรบุรี ความรู้ความเข้าใจในการ พนักงาน, ลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร, ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน  สมาชิกสภา, ปฏิบัติงานเพิ�มมากขึ�น

พนักงาน, ลูกจ้าง

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

8 สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามการ เพื�อสํารวจความคิดเห็นของ ชุมชน 8 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนชุมชน ทราบผลสะท้อน สํานักปลัด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนในเขตพื�นที�เกี�ยว  ในเขตเทศบาล กลับจากประชาชน

การปฏิบัติงานราชการ กับงานบริการสาธารณและ ในชุมชน

งานบริการประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดตั�งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื�อใช้เป็นสถานที�ประจํา ปรับปรุงพื�นที�สภาตําบลเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รองรับการปฏิบัติ มีพื�นที�รองรับการปฏิบัติ สาธารณสุข

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตําบลบ้านลาดเดิมเป็นสถานที�ประจํา งานแพทย์ฉุกเฉิน งานแพทย์ฉุกเฉิน

ตําบลบ้านลาด หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล

ตําบลบ้านลาด (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างป้ายประจําซอยในเขตเทศบาลตําบล เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทําการก่อสร้างติดตั�งป้ายโครง 175,000  จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

บ้านลาด  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด ของชุมชนเพื�อสะดวกแก่การ เหล็ก พร้อมเสา ขนาด Ø 2.00 นิ�ว  ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

จังหวัดเพชรบุรี ติดต่อประสานงาน สูง 2.00 เมตร จํานวน 35 จุด การจัดกิจกรรม

 (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

2 ปรับปรุงพื�นที�บ่อทิ�งขยะ ปรับปรุงพื�นที�บ่อขยะในการ พื�นที�บ่อขยะเทศบาตําบลบ้านลาด 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 จํานวนบ่อขยะ มีพื�นที�ในการรองรับ สาธารณสุข

หมู่ที� 2  ต.ห้วยลึก  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี รองรับขยะในแต่ละวัน  ขยะได้มากขึ�น

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

    6.3  แผนงานการเคหะและชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

    6.2  แผนงานสาธารณสุข

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝีกอบรม และ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการ  - เพื�ออบรมให้ความรู้ เกี�ยวกับ คณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนคณะ คณะกรรมการชุมชน สํานักปลัด

ชุมชนเทศบาล และผู้เกี�ยวข้อง การพัฒนาชุมชน และการบูรณา และผู้ที�เกี�ยวข้อง  กรรมการชุมชน และผู้ที�เกี�ยวข้อง (งานพัฒฯ)

 การงานในหน้าที�   ที�เข้าร่วมกิจกรรม มีแนวทางการดําเนินการ

 - เพื�อส่งเสริมประสบการณ์ใน  ที�สอดคล้องและเป็นไป

การปฏิบัติงานของคณะกรรม ในทิศทางเดียวกัน ได้

การชุมชนและผู้เกี�ยวข้อง รับความรู้ ความเข้าใจ

 - เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยน ที�ชัดเจน ส่งผลให้

เรียนรู้ และนําสิ�งที�เป็น การปฏิบัติงานมี

ประโยชน์เหมาะสมมา ประสิทธิภาพองค์กร

ประยุกต์ใช้ในท้องถิ�นของ มั�นคง ชุมชนเข้มแข็ง

ตนเอง

2 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน  - เทศบาลมีแผน สํานักปลัด

ในการจัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาสี�ปี ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�น ชุมชนที� 1 - 8 เพื�อจัดทําแผนชุมชน  ในเขตเทศบาล ชุมชนและแผนพัฒนา (งานพัฒฯ)

และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น และทบทวนแผนพัฒนาสี�ปี  เทศบาลเป็นเครื�องมือใน

การบริหารการพัฒนา

ที�ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

 - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สามารถพัฒนาชุมชน

 -ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที�ดีขึ�น

    6.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

3 ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื�อนที�  - เพื�อนําบริการในด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้บริการสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชน  - ประชาชนได้รับ สํานักปลัด

 ของเทศบาลและหน่วยงาน ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ทั�ง 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ความสะดวกสบาย (งานพัฒฯ)

อื�น ๆไปบริการประชาชนนอก   บริการทั�วถึงอีกทั�งเกิด

สถานที�ได้รับอย่างทั�วถึง สัมพันธภาพที�ดีระหว่าง

 - เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดี เทศบาลกับชุมชน

ระหว่างเทศบาลกับชุมชน  

และทําให้เทศบาลได้รับทราบ  

ถึงปัญหาความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง

4 สํารวจข้อมูลเพื�อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนชุมชน  - เทศบาลมีแผนพัฒนา สํานักปลัด

พอเพียงท้องถิ�น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ�า) ประชาชนในการพัฒนา ชุมชนที� 1 - 8 เพื�อจัดทําแผนพัฒนา  ในเขตเทศบาล
เศรษฐกจพอเพยง

ท้องถิ�น
(งานพัฒฯ)

ด้านการเกษตรและแหล่งนํ�า เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ�น  (ด้านการเกษตร

และแหล่งนํ�า)

5 อบรมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื�นฐาน  - เพื�ออบรมให้ความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนชุมชน  - ผู้จัดเก็บได้ข้อมูล สํานักปลัด

(เขตเมือง) สร้างความเข้าใจที�ถูกต้อง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล  ในเขตเทศบาล ที�ถูกต้องชัดเจน (งานพัฒฯ)

รวมถึงชี�แจงแนวทางในการ บ้านลาด  มีประสิทธิภาพ

จัดเก็บให้เกิดผลสัมฤทธิ�  และเชื�อถือได้

 - เพื�อนําข้อมูลพื�นฐานไปใช้ใน   - ประชาชนในพื�นที�

การวางแผนแก้ไขปัญหา  ตําบลบ้านลาดมีคุณภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชีวิตที�ดีขึ�น

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จย่า  หมู่ที� 7 เพื�อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น โดยทําการก่อสร้างรั�วบริเวณสวน 790,000  จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีที�พักผ่อนหย่อย กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทําทางเท้าบริเวณรอบสวน ระยะทาง  ปรับปรุง ใจชุมชนมีสถานที�จัด

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) เพื�อเป็นสถานที�ในการงานพิธี ยาว 170.00 เมตร และก่อสร้างเวทีจัด กิจกรรมและพิธีต่าง ๆ

การต่าง ๆ ของเทศบาล กิจกรรม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 12.00 เมตร สูง 5.00 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

บ้านลาดกําหนด)

2 ปรับปรุงศาลาริมแม่นํ�า หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการต่อเติมกระเบื�องหลังคา 45,000 จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน เทคอนกรีตพื�นระเบียง  ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม และทําราวเหล็กกันตก ยาว 13 เมตร การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน

ลาดกําหนด)

3 ก่อสร้างหลังคาเชื�อมต่อจากศาลาหมู่บ้าน หมู่ที� 1 เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการก่อสร้างโครงหลังคา 1,344,000  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม สูง 3.50 เมตร (ตามแบบแปลน การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด)

4 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการปรับปรุงศาลา 400,000  -  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน กว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม.   ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2560) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลาดกําหนด)

5 จัดทําซุ้มป้ายคําขวัญพร้อมข้อมูลประชากรของ เพื�อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดทําซุ้มป้ายคําขวัญพร้อมข้อมูล   - 150,000  - จํานวนพื�นที�ที� ประชาชนได้รู้จักคําขวัญ กองช่าง

เทศบาลตําบลบ้านลาด  หมู่ที� 1  ตําบลบ้านลาด เกี�ยวกับเทศบาลตําบลบ้านลาด ประชากรของเทศบาลตําบลบ้านลาด    พัฒนา ของชุมชุนและข้อมูล

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล ประชากรของเทศบาล

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559)  บ้านลาดกําหนด) ตําบลบ้านลาด

    6.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการกั�นผนัง กว้าง 6.00 ม.  - 300,000  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน ยาว 9.00 ม. (ตามแบบแปลนที�   ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

7 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที� 8 เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการซ่อมฝ้าเพดาน  -  - 60,000  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน พร้อมหลังคาและผนัง    ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บ้านลาดกําหนด)

8 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการกั�นผนัง กว้าง 6.00 ม.  -  - 300,000  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลาเอนก กองช่าง

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน ยาว 9.00 ม. (ตามแบบแปลนที�    ปรับปรุง ประสงค์พร้อมใช้ใน

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) ให้สะอาดสวยงามและพร้อม เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) การจัดกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

9 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าประจําหมู่บ้าน หมู่ที� 5 เพื�อปรับปรุงและพัฒนา โดยทําการกั�นผนัง กว้าง 6.00 ม.  -  - 100,000  - จํานวนพื�นที�ที� ชุมชนมีศาลเจ้า กองช่าง

ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เจ้าของชุมชนให้สะอาด ยาว 9.00 ม.  (ตามแบบแปลน    ปรับปรุง ที�สะอาดพร้อมใช้จัด

(เสนอโดยประชาคม ปี 2559) สวยงาม เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงอาคารการประปาฝ่ายผลิต เพื�อให้เจ้าหน้าทีมีที�พักระหว่าง โดยดําเนินการปรับปรุงอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสถานที� มีสถานที�ปฏิบัติงาน กองประปา

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การปฏิบัติงานและมีสถานที� การประปาฝ่ายผลิต  ที�ปรับปรุง

 เก็บสารส้ม (ตามแบบแปลนที�เทศบาลตําบล

บ้านลาดกําหนด)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

    6.6  แผนงานการพาณิชย์

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  1  โครงสร้างพื�นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เงินอุดหนุนการจัดทําผังเมืองรวมในพื�นที�เขต เพื�อให้การจัดระเบียบการ พื�นที�ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละครัวเรือน การวางผังเมืองของ กองช่าง

ตําบลบ้านลาด วางผังเมืองของเทศบาลฯ มี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  ในเขตเทศบาล เทศบาลมีความเป็น

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ระเบียบเรียบร้อย

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื�อสนับสุนนอาหารกลางวัน อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดลาด 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนนักเรียนที� เด็กในโรงเรียรนมี สํานักปลัด

 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาด ศรัทธาราม ตําบลบ้านลาด  ได้รับการอุดหนุน สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 ศรัทธาราม อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  อาหารกลางวัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

     2.1  แผนงานการศึกษา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลบ้านลาด



(ผลผลิตของโครงการ)

2 เงินอุดหนุนโครงการสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียน เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดลาด 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนนักเรียนที� เด็กมีความรู้เพิ�มมากขึ�น สํานักปลัด

ฤดูร้อน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาด ศรัทธาราม ตําบลบ้านลาด  เข้าร่วมโครงการ  

ศรัทธาราม ในการดําเนินการ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสอนเสริมช่วงปิดภาค

 เรียนฤดูร้อน   

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เงินอุดหนุนการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน เพื�ออนุรักษ์และฟื�นฟูขนบธรรม อุดหนุนให้กับที�ว่าการอําเภอ 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนการจัด การจัดงานเป็นไป สํานักปลัด

อําเภอบ้านลาด เนียม ประเพณี วัฒนธรรม บ้านลาด เพื�อประกอบกิจกรรม  กิจกรรม ด้วยความเรียบ

และวิถีชีวิตพื�นบ้าน ตามประเพณีท้องถิ�น  ร้อยบรรลุตามวัตถุ

ให้เป็นที�รู้จักอย่างกว้างขวาง ประสงค์ที�ได้วางไว้

2 เงินอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เพื�ออนุรักษ์และฟื�นฟูขนบธรรม อุดหนุนให้กับที�ว่าการอําเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนการจัด การจัดงานเป็นไป สํานักปลัด

เมืองเพชร อําเภอบ้านลาด เนียม ประเพณี วัฒนธรรม บ้านลาด เพื�อประกอบกิจกรรม  กิจกรรม ด้วยความเรียบ

และวิถีชีวิตพื�นบ้าน ตามประเพณีท้องถิ�น  ร้อยบรรลุตามวัตถุ

ให้เป็นที�รู้จักอย่างกว้างขวาง ประสงค์ที�ได้วางไว้

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

     2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที� โครงการ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

3 เงินอุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร เพื�ออนุรักษ์และฟื�นฟูขนบธรรม อุดหนุนให้สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนการจัด การจัดงานเป็นไป สํานักปลัด

เนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื�อประกอบกิจกรรม  กิจกรรม ด้วยความเรียบ

และวิถีชีวิตพื�นเมืองเพชรบุรี ตามประเพณีท้องถิ�น  ร้อยบรรลุตามวัตถุ

ให้เป็นที�รู้จักอย่างกว้างขวาง ประสงค์ที�ได้วางไว้

(ผลผลิตของโครงการ)

1 เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน การเพิ�มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 แก้ไขปัญหายา เพิ�มประสิทธิภาพด้าน สํานักปลัด

ปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด เสพติดได้ไม่น้อย การป้องกันและแก้ไข งานป้องกัน

กว่าร้อยละ 90 ปัญหายาเสพติดได้ใน

ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



 แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  1  โครงสร้างพื�นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าชนิดเรียงหินบริเวณหลัง เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าชนิดเรียงหิน   5,250,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

วัดใหม่ประเสริฐ  หมู่ 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการ ยาแนว ความยาวสันเขื�อน 150 เมตร  ที�ได้รับผลกระทบ จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ป้องกันความเสียหายใน (ตามแบบแปลนที�เทศบาลฯ จากภาวะนํ�าท่วม ปลอดภัยจากการ

ทรัพย์สินของประชาชน กําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

2 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�า คสล. บริเวณศาลาในลุ่ม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าแนวเขื�อน   7,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

หมู่ที� 8  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการ ยาว 70 ม. ตอกเสาเข็มยาว 15 ม.  ที�ได้รับผลกระทบ จากภาวะนํ�าท่วม ,

จังหวัดเพชรบุรี ป้องกันความเสียหายใน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้าน จากภาวะนํ�าท่วม ปลอดภัยจากการ

ทรัพย์สินของประชาชน ลาดกําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตําบลบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

ที�
ตัวชี�วัด

(KPI)

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ



(ผลผลิตของโครงการ)

3 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิด  10,000,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการ ตอกเสาเข็ม ความยาวสันเขื�อน ที�ได้รับผลกระทบ จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ป้องกันความเสียหายใน ช่วงที� 1 ยาว 56.00 เมตร จากภาวะนํ�าท่วม ปลอดภัยจากการ

ทรัพย์สินของประชาชน ช่วงที� 2 ยาว 56.00 เมตร สูญเสียทรัพย์สิน,

รวม 112.00 เมตร ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

4 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอก      4,250,000    ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เสาเข็ม ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร ที�ได้รับผลกระทบ จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อน 50.00 เมตร จากภาวะนํ�าท่วม ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน  สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

รวม 4  โครงการ 26,500,000

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

               งบประมาณและที�มา
ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 ปี  2562

(บาท)

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

5 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอก  4,675,000 4675000 4,675,000 ความยาวสันเขื�อน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 2 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เสาเข็ม ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร 165.00 เมตร จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อนปีละ 55.00 เมตร  ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน รวมความยาวสันเขื�อน 165.00 เมตร สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

6 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอก  4,675,000 4,675,000 4,675,000 ความยาวสันเขื�อน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เสาเข็ม ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร 165.00 เมตร จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อนปีละ 55.00 เมตร  ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน รวมความยาวสันเขื�อน 165.00 เมตร สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

7 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอก  4,675,000 4,675,000 4,675,000 ความยาวสันเขื�อน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เสาเข็ม ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร 165.00 เมตร จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อนปีละ 55.00 เมตร  ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน รวมความยาวสันเขื�อน 165.00 เมตร สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างราวลูกกลิ�งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนน เพื�อป้องกันอุบัติเหตุในการ โดยทําการก่อสร้างราวลูกกลิ�ง 5,000,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แยกตัววาย หมู่ที� 7 ตําบลบ้านลาด สัญจรให้แก่ประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุ ยาว 100 เมตร ที�ใช้การคมนาคม ความปลอดภัย

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี   ในการสัญจร

   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา
ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที� 

รับผิดชอบ

    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



 แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที�  1  โครงสร้างพื�นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าชนิดเรียงหินบริเวณสะพาน เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างพนังกั�นนํ�าชนิดเรียงหิน 17,500,000 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

วัดเกาะแก้วสุทธาราม  หมู่ 4 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน ยาแนว ความยาวสันเขื�อน 500 เมตร  ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ (ตามแบบแปลนที�เทศบาลฯ ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม ปี 2561) ประชาชน กําหนด) สูญเสียทรัพย์สิน,

ปลอดภัยจากโรคร้าย

ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

2 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณริม เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งชนิดตอก 4,250,000  ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัย กองช่าง

แม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน เสาเข็ม ขนาด 0.30 เมตร x 0.50 เมตร ที�ใช้การคมนาคม จากภาวะนํ�าท่วม ,

อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ความเสียหายในทรัพย์สินของ ความยาวสันเขื�อน 50.00 เมตร ปลอดภัยจากการ

(เสนอโดยประชาคม)   (เสนอป2ี558) ประชาชน  สูญเสียทรัพย์สิน,

 ปลอดภัยจากโรคร้าย

 ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)



(ผลผลิตของโครงการ)

3 ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�งริมแม่นํ�าเพชรบุรี เพื�อป้องกันแก้ไขปัญหานํ�าท่วม ก่อสร้างเขื�อนป้องกันตลิ�ง 9,897,400 9,897,400 ร้อยละครัวเรือน ประชาชนปลอดภัยจาก กองช่าง

หมู่ที� 4 ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี ในพื�นที�และเพื�อเป็นการป้องกัน  แบบใส่รางลิ�น ขนาดแนวเขื�อน ที�ใช้การคมนาคม ภาวะนํ�าท่วม , ปลอดภัย

ความเสียหายในทรัพย์สินของ ยาว 104 ม. ตอกเสาเข็ม คสล. 15 ม. จากการสูญเสียทรัพย์สิน,

 ประชาชน  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล ปลอดภัยจากโรคร้าย

 บ้านลาดกําหนด) ที�มาจากภาวะนํ�าท่วมขัง

รวม 3  โครงการ 27,397,400 14,147,400

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

ตัวชี�วัด

(KPI)

ผลลัพธ์

ที�คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที�

 รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



แบบ ผ.08

(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดซื�อครุภัณฑ์

สํานักปลัดเทศบาล

1.1 บริหารงานทั�วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องคอมพิวเตอร์ พร้อม   20,000 20,000 สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3,100 3,100 สํานักปลัด

800 VA จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 12,000 สํานักปลัด

LED สี แบบ Network

จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 15,800 7,900 7,900 สํานักปลัด

ชนิด LED ขาว ดํา ชนิด Network

แบบที� 1  (27 หน้า/นาท)ี 

จํานวน 4 เครื�อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 10,000 10,000 สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอี�ทํางาน จํานวน 6 ตัว 10,000 2,500  2,500 สํานักปลัด

ตู้เหล็ก จํานวน 5 ตู้ 11,000 5,500 5,500 5,500 สํานักปลัด

หน่วยงานที� 

รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

ที� แผนงาน วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

หมวด ประเภท



(ผลผลิตของโครงการ)

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 8,500    สํานักปลัด

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ ตู้กดนํ�าร้อน - นํ�าเย็น 4,000   สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตู้

1.2 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ ครุภัณฑ์ดับเพลิง 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

  ครุภัณฑ์อื�น  เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 100,000    สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 6,500    สํานักปลัด

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตู้ (ศพด.)

2 กองคลัง

1.1 บริหารงานทั�วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องคอมพิวเตอร์ พร้อม  20,000 20,000 กองคลัง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3,100 3,100 กองคลัง

800 VA จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 12,000 กองคลัง

LED สี แบบ Network

จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 7,900 7,900 กองคลัง

LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท)ี

จํานวน 2 เครื�อง

ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

หน่วยงานที� 

รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สํานักงาน  โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 10,000 10,000 กองคลัง

 เก้าอี�ทํางาน 5 ตัว  5,000 5,000 2,500 กองคลัง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จํานวน 1 เครื�อง 9,000  กองคลัง

3 กองสาธารณสุข

1.1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ 16,000 กองสาธารณสุข

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3,100 3,100 กองสาธารณสุข

800 VA จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 12,000 กองสาธารณสุข

LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 7,900  กองสาธารณสุข

ขาวดํา ชนิด Network แบบที� 1

(27 หน้า/นาท)ี จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 5,000  กองสาธารณสุข

เก้าอี�ทํางาน 2 ตัว 2,500  2,500  กองสาธารณสุข

1.2การเคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร  2,400,000  กองสาธารณสุข

และขนส่ง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กระบอกสูบ ไม่ตํ�ากว่า 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื�องยนต์ สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 

170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ท้องแบน 120,000 120,000 กองสาธารณสุข

หัวแหลม ยาว 5 เมตร กว้าง 1.4 เมตร 

ลึก 0.4 เมตร  ใช้กับเครื�องยนต์แบบ

เรือหางยาว 13 แรงม้า จํานวน 1 ลํา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภทมีฝาปด ความจุ 170,000 170,000 กองสาธารณสุข

ทรงกลม และ ทรงเหลี�ยม 100-120 ลิตร

จํานวน 100 ใบ

4 กองช่าง

1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 22,000 กองช่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที� 1 * (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว)

ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

หน่วยงานที� 

รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3,100 3,100 กองช่าง

800 VA จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 12,000 กองช่าง

LED สี แบบ Network

จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือ 7,900  กองช่าง

ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที� 1 (27 หน้า/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื�อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,000 5,000 กองช่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอี�ทํางาน 4 ตัว 2,500 2,500 2,500 2,500 กองช่าง

1.2การเคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ รถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อม 2,650,000  กองช่าง

และขนส่ง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 19,000 9,500 9,500 9,500 กองช่าง

 เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 5 เครื�อง

5 กองประปา

1.1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ เครื�องคอมพิวเตอร ์สาหรับงาน 22,000 กองประปา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที� 1 * (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) จํานวน 1 เครื�อง

เครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 5,000 3,100 กองประปา

800 VA จํานวน 2 เครื�อง

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 12,000 กองประปา

LED สี แบบ Network 1 เครื�อง

 เครื�องพิมพ์ Multifunction 7,900  กองประปา

ชนิเลเซอร ์หรือชนิด LED 

ขาวดํา จํานวน 1 เครื�อง

ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

               งบประมาณและที�มา

หน่วยงานที� 

รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)



(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 5,500 16,500  กองประปา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เก้าอี�สํานักงาน จํานวน 4 ตัว  10,000   กองประปา

โต๊ะคอมพิวเคอร์ จํานวน 1 ตัว  3,000   กองประปา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้ สว่านโรตารี� 3 ระบบ 9,900   กองประปา

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ตัว

เป้าหมาย
               งบประมาณและที�มา

หน่วยงานที� 

รับผิดชอบ
    ปี  2561

(บาท)

 ปี  2562

(บาท)

 ปี  2563

(บาท)

 ปี  2564

(บาท)

ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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สวนที่ สวนที่ 55  

การตดิตามและประเมนิผล 
 

1.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น  จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  โดยจะตอ้ง

ติดตามและประเมินยทุธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอ้ง ดาํเนินการประเมินคุณภาพของแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวนัท่ี 1ๆ ตุลาคม 2559 เร่ือง  แนวทางและ

หลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  

 

2. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น  จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  โดยจะตอ้ง

ติดตามและประเมินยทุธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอ้ง ดาํเนินการประเมินคุณภาพของแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง  แนวทางและ

หลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  

 

3. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทํา

แผนพฒันานั้นจะตอ้งมีการติดตามและประเมินแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันาเป็นผูด้าํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ซ่ึงคณะกรรมการ

จะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ดาํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทุกปี   

  โดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณ  มดีงันี ้

แบบท่ี  1  การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ์  2558 

เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาํและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 7 การวัดคุณภาพ

ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  

2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั  นับแต่วนัประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

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

 (2) การวดัผลในเชิงคุณภาพ 

การจดัผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชก้ารสาํรวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทาํให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาํเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมนิความพงึพอใจ  มดีงันี ้

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาล 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพฒันาพฒันาท่ีล่าชา้ เพราะการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งผา่น

กระบวนการหลายขั้นตอน สลบัสบัซอ้น 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกบักระบวนการจดัทาํแผนท่ีมีความยุง่ยากมากข้ึน 

 3.  ปัญหาอาจไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุดเพราะขอ้จาํกดัของระเบียบกฎหมายท่ีทาํไดย้ากและบาง

เร่ืองอาจทาํไม่ได ้  
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีควรพิจารณาใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการ

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีและใหมี้ความสอดคลอ้งกนั   

2)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีปีควรพิจารณางบประมาณและคาํนึงถึงสถานะการคลงัในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันาถ่ินส่ีปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละดา้นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วย

ลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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