คานา
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นให้ก้าวหน้าและ
มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนานั้นมีนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของประเทศ ๕
ด้านประกอบกับเทศบาลมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ. ศ. ๒๔๖1-๒๕๖4 เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาซึ่งจาเป็นที่จะนาแผนดังกล่าวมาจัดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาปีต่อปีไป เทศบาลจึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้นโดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2559
ดังนั้น เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงจึงหวังว่าแผนพัฒนาเทศบาลฉบับนี้จะได้นามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาชน ในโอกาสนี้เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงจึงขอขอบคุณคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลและชุมชนต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561- 2564)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง

สารบัญ
หน้า
บทนา
ส่วนที่ 1

1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของท้องถิ่น

4

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 -2560)

9

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11

ส่วนที่ 4

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ

๑7

ส่วนที่ 5

การติดตามและการประเมินผล

67

1

บทนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การ
วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผ่นก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อการปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยเฉพาะในแผน
ประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสีป่ ีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ดาเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะ
ได้รับจากโครงการ/ กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงเวลาสี่ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถ
กาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไปได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับพัฒนางบประมาณรายจ่ายเป็นประจาปี
2
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
๑. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อให้การจัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีตามงบประมาณที่ได้รับ

1.3 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
จากการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซ
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสาคัญ และความจาเป็นในการจัดทา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขัน้ ตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลปัญหาความ ต้องการของ
ท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการท้องถิ่นจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาสามปีต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนา กาหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบการ
พัฒนา
4. จัดลาดับความสาคัญของโครงการ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี
ขัน้ ตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่ประชุมคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี

3
ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา มาจัดทารายละเอียดโครงการเป้าหมาย ผลผลิต งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทาร่างพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 7 การติดตามและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนที่ดีย่อม
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนมีส่วนช่วยในการทาให้การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ให้มีความมั่นใจและเกิดความแน่นอนมากขึ้น
2. การวางแผนมีส่วนสาคัญอันเป็นตัวกาหนดทิศทางของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. การวางแผนเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการทางานที่ประหยัดทรัพยากรทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ งบประมาณและเวลา

4. การวางแผนช่วยให้การทางานเป็นระบบทั้งในด้านการควบคุมการทางาน การประสานงาน การจัดองค์กร การแบ่งงานกันทาตาม
ความเฉพาะด้านแต่ละเรื่องป้องกันการทางานซ้าซ้อนกันและการแย่งงานกันทา
5. การวางแผนช่วยให้การทางานสะดวก ง่ายต่อการควบคุม ง่ายในการปฏิบัติ และสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตได้แล้ว
ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบและมีขวัญกาลังใจในการทางานด้วย
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ส่วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………………………......................
1 สภาพทัว่ ไป
1.1 ลักษณะ ทีต่ ั้ง/อาณาเขตและปกครองลักษณะทีต่ ั้ง
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตาบลลาดบัว
หลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ 3.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2 และหมู่ที่
3 ตาบลลาดบัวหลวงและ มีที่ตั้งหลวงห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ประมาณ 3 กม. และห่างจากตัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 69 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงท้องถิ่น 1 สาย คือ สายลาดบัวหลวง - ไม้
ตรา มีคลองสาคัญ 1 สาย คือคลองพระยาบันลือ
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ที่ตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกลับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 2, 3
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1

ตาบลลาดบัวหลวง
ตาบลสามเมือง
ตาบลลาดบัวหลวง
ตาบลหลักชัย

เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีอาณาเขตการปกครองชุมชนจานวน 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตาบลลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1.3 ภูมปิ ระเทศ
อาเภอลาดบัวหลวงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองพระยาบันลือเป็นแนวเขตตาบลและเมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้าท่วมขังทาให้ประชากรได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะน้าในคลองยกระดับสูงขึ้น สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนาและสวนสภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางมีฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว
อุณหภูมิอยู่ในเขตปกติทั่วไป
1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
ประชากรในชุมชนเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและค้าขายทาให้ชุมชนภายในเขตเทศบาล
กลายเป็นชุมชนขนาดเล็กและมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมต่อกัน ทาให้เศรษฐกิจของชุมชนมี
รายได้คล่องตัวพร้อมมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชน
2 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน)
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง

การติดต่อขนส่งของเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงปัจจุบันการขนส่งทางน้าได้เลือกใช้มานานแล้ว และเริ่มมีการขนส่งทางบกแผนที่ ปัจจุบัน
ทางหลวงที่ใช้ คือ ทางหลวงสายลาดบัวหลวง - ไม้ตรา และทางหลวงสายกรุงเทพ - สุพรรณบุรี ทาให้การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง การเดินทางเป็นไปอย่างคล่องตัว การเดินทางเข้าถึงได้ทุกพื้นที่
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2.2 การไฟฟ้า
หลังจากที่มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ทาให้ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงทุกชุมชน มีกระแสไฟฟ้าใช้จากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณร้อยละ 99 ของประชาชนทั้งหมดซึ่งเป็นการบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2.3 การประปา
สาหรับการประปาในเขตเทศบาลนั้น อาจพูดได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการน้าประปาทุกครัวเรือนโดยประมาณร้อยละ 98
ของประชาชน โดยมีการจัดสร้างประปาขนาดใหญ่จานวน 3 จุด เพื่อให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยประชาชนใช้น้าโดยประมาณ 3000 ลูกบาศก์
เมตรวัน/วัน
2.4 การสื่อสารและการคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงนั้น มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ภายในเขต ดังนี้
1. ที่ทาการไปรษณีย์ จานวน 1 แห่ง
2. องค์การโทรศัพท์ จานวน 1 แห่ง
จึงให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานดังกล่าวประมาณ 50 % จากจานวนประชากรทั้งหมดประกอบกับในเขตเทศบาลมีเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบจึงทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่เข้าถึงบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึงครบ 100 %
2.5 การใช้ทดี่ นิ
การใช้ที่ดินของประชาชนส่วนใหญ่ ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกและใช้ในการผลิตพืชพรรณทาง
การเกษตร ซึ่งให้ผลผลิตที่น่าพอใจและส่งผลให้เป็นสินค้าที่สาคัญของประชาชนเพื่อนาไปค้าขายต่อไปได้เป็นอย่างดี
3 ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างของเศรษฐกิจ/รายได้ของประชาชน
ลักษณะพื้นที่ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้/โดยเฉลี่ย 5,000 - 8,000 บาท/เดือน
3.2 การเกษตรกรรม
-พื้นที่การเกษตรกรรม เฉลี่ยมีประมาณ 2.8 ตารางกิโลเมตร
-จานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมมีประมาณ 400 ครัวเรือน
-ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์
-มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนต่อปี ประมาณ 100,000 บาท
3.3 การอุตสาหกรรม
ภายในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในหมู่ที่ 2 จานวน 3 แห่ง ด้วยกันคือบริษัทเรเซอรจากัด โรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีนจากัด และบริษัทซีฟี้อินดัสตรี้จากัด
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4. ด้านสังคม
4.1 จานวนประชากรแยกตามเพศ อายุ และลักษณะโครงสร้างของประชากรโดยทัว่ ไป
-จานวน / ความหนาแน่นของครัวเรือน

-จานวนประชากรภายในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงทั้งหมดมี 2,542 คน
-แยกเป็น ชายจานวน 1,254 คน หญิง จานวน 1,288 คน
-มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยประมาณ 15 คน/ตารางกิโลเมตร มีจานวนครัวเรือน ประมาณ 593 ครัวเรือน
4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
-ประชากรในเขตชุมชนได้รับการศึกษาประมาณหนึ่งร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด
-ประชากรได้รับการศึกษาขั้นสูงสุดตั้งแต่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช,-ปริญญาตรีมีจานวนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
-ประชากรในเขตชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 80 และนับถือศาสนาอิสลามจานวนร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด
4.3 การสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง ไม่มีสถานพยาบาล (คลินิก) มีร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณจานวน 5 แห่ง
4.4 การสร้างสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงได้รับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
- ผู้สูงอายุ
จานวน 484 คน
- ผู้พิการ
จานวน
50 คน
- ผู้ยากไร้
จานวน
3 คน
- ผู้ป่วยเอดส์
จานวน
1 คน
รวมทั้งสิ้น
538 คน
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าเพราะงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งไปยังท้องถิ่น
มีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีงบประมาณในการให้ความสังคมสงเคราะห์อยู่
น้อย แต่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือมีมากจึงทาให้การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเคราะห์ให้แก่ผู้รับบริการที่น้อยตามไปด้วย
4.5 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ (สถิตอิ าชญากรรมประเภทต่างๆ และอุบตั ภิ ยั )
ในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีสถานีตารวจภูธรบัวหลวง จานวน 1 แห่ง มีอัตรากาลังคนจานวน 95 นาย ซึ่งมีงานจัดสรรสายตรวจ
และการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง ซึ่งสามารถให้ความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมี พันตารวจเอกสุพจน์ เส้นขาว เป็นผู้กากับการสถานีตารวจภูธรลาดบัวหลวงใน
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5. ด้านการเมือง - การบริหาร
5.1 โครงสร้างและอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จานวน 12 คน นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน พนักงานเทศบาลจานวน 18 คน ลูกจ้างประจา จานวน 1
คน พนักงานจ้างทั่วไปจานวน 18 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 12 คน รวมพนักงานทั้งหมด 49 คน
ผู้ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาลบัวหลวง ชื่อ นายพันวิทย์ ชูจักร
5.2 การคลังท้องถิน่
ข้อมูลประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2559
- เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง
มีรายรับ

3,300, 000. - บาท

- เทศบาลตาบลลาดบัวหลวง

มีรายจ่าย

32,662,880.- บาท

5.3 การดาเนินกิจการพาณิชย์
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงไม่มีการดาเนินการด้านการพาณิชย์
5.4 การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง ให้ความสนใจและมีความตื่นตัวตลอดเวลาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองพอสมควรสังเกต
ได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนให้ความร่วมมือในการใช้
สิทธิของตนเองในการเลือกตั้งตัวแทนของตนเองที่ดีพอสมควร

5.5 การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ /ภาพและสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลได้ประสานงานกับสถานีตารวจภูธรลาดบัวหลวงในการจัดการอานวยการเรื่องของความสะดวกในเขตพื้นที่ในด้านการจราจรและการตรวจสอบการช่วยการปฏิบัติงานด
5.6 สถิตแิ ละข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตั้งท้องถิน่
-จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2,055
-จานวนผู้มาใช้สิทธิ
1,685
-จานวนของผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 81.99 %

คน
คน
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 ทรัพยากรน้า (ประเภทสภาพแหล่งน้าและการใช้ประโยชน์)
เทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีคลองธรรมชาติจานวน 4 สาย คือ คลองพระยาบันลือ คลองบางซ้ายคลองสระพังโคน และคลองเมฆลา เป็น
สายน้าที่หล่อเลี้ยงประชาชน โดยเฉพาะคลองพระยาบันลือ ถือเป็นคลองสายหลักในการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการเพาะปลูกการเกษตร
เลี้ยงสัตว์ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนชาวลาดบัวหลวงตลอดมา
6.2 การเกษตร
ในด้านการผลิตภาคเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังเป็นที่นา ประมาณ 2
ใน 3 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลจึงเป็นอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ทานา และทาประมง และการปศุสัตว์
บ้าง
6.3 สภาพแวดล้อม
ในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ยังอยู่ในลักษณะกลุ่มสังคมเมืองเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และน้อยประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีปัญหาบ้างในเรื่องมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษ
ทางน้าจากภาคการเกษตรและขยะมูลฝอยในชุมชนต่างๆบ้าง
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2557-2560)
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.1 ผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ผลการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา เทศบาลได้มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญจึงเน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้ให้ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานปรับปรุงและขยายระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอและทั่วถึงซึ่งถือ
ว่าพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ในส่วนของการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสานึกในด้านการกาจัดขยะมูลฝอยศึกษาระบบการจัดวางระบบน้าเสีย
ด้านเศรษฐกิจ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพให้แ ก่ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาสังคม เทศบาลได้กาหนดแนวทางไว้ 7 แนวทางประกอบด้วยการพัฒนาให้การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในชุมชนส่งเสริมด้านการศึกษาทั่วไปในระบบและนอกระบบในท้องถิ่น ดาเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์โดยเทศบาลได้ดาเนินการให้ครอบคลุมทุกๆด้านที่ได้กาหนดแนวทางไว้
ด้านการเมือง-การบริหาร เทศบาลได้ดาเนินการจัดซื้อ วัสดุ -อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานส่วนต่างๆของเทศบาล ซึ่งทา
ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการให้การบริการประชาชนสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและ
ไว้วางใจให้กับประชาชนเป็นอย่างดี
3.2 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารมากขึ้นและในชุมชนก็มีการรวมกลุ่มของกลุ่มชุมชน
ประชาชน กลุ่มอาชีพและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ มากขึ้นรวมทั้งเทศบาลได้ใช้ระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการให้แก่
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้านการดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการแจ้งเพลิงไหม้ตลอด
24 ชั่วโมง การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความสนใจเป็นจานวนมากและช่วยลดความรุนแรงของปัญหาเมื่อ
เกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆได้
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3.3 การประเมินผลของการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ
จัดการสรุปผลการดาเนินงานของเทศบาลในช่วงปี2558 จะเห็นได้ว่าเทศบาลไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการวางไว้ได้ครบทุก
ประการ เนื่องจากจากัดด้วยงบประมาณและช่วงเวลาของผู้มีอานาจบริหารงาน โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในช่วง
แผนพัฒนาเทศบาลปี 2558 แยกตามสาขาการพัฒนาต่างๆ ได้ดังนี้
สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในช่วงระยะของแผนพัฒนาปี 2558 เทศบาลได้ทาการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและระบายน้าในเขตเทศบาลบนถนนหลายสาย ทาให้
ประชาชนได้รับความสะดวก การระบายน้าสามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในช่วงของแผนปี 2558 ทางเทศบาลได้ดาเนินการส่งเสริมรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประชาชนมี กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษาดูงานในการทาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ใช้ในการดาเนินชีวิต
สาขาการพัฒนาด้านสังคม
ด้านการศึกษาเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในเรื่องของการศึกษาแก่สถานศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตบริการ
ของเทศบาลให้ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งส่งเสริมโครงการต่างๆ แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เรื่องนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้ประชาชนได้รับการประกันสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้มีรายได้น้อยสามารถรับบริการรักษาพยาบาล
ด้วยค่าบริการที่ถูกลง นอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจาเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง
เพื่อส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลลาดบัวหลวงมีสุขอนามัยเป็นไปตามที่
กาหนด
งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เทศบาลได้ดาเนินการจัดแข่งกีฬาฟุตบอล กีฬาชุมชน ส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด
ซึ่งผลการแข่งขันทาให้ประชาชน
เยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ลดการแพร่กระจายของยาเสพติดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนเป็นอย่างดี
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เทศบาลได้ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการอื่นๆ จัดงานประเพณีวันสาคัญต่างๆ เช่น ทาบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ การแห่เทียนพรรษา วัน
สงกรานต์
วันผู้สูงอายุ
วันเข้าพรรษา
วันลอยกระทง
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน
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ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน คนไทยมีความสุข อยู่ดี
กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12” และเอกสารประกอบการประชุมประจาปี 2558 ซึ่งจัดทาโดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ
3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม การ
กระจายรายได้ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึงการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
4. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดย
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 1
เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์รวม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์และตาแหน่งจุดยืนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 ตาแหน่งจุดยืนการพัฒนาคือ
1.1 เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 ตาแหน่งจุดยืนการพัฒนาคือ
2.1 เมืองที่มีฐานทรัพยากรต้นทุน (น้า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 1 ตาแหน่งจุดยืนการพัฒนาคือ
3.1 เมืองที่มีฐานทรัพยากรต้นทุน (น้า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว และชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย 3 ตาแหน่งจุดยืนการพัฒนาคือ
4.1 เมืองที่มีฐานทรัพยากรต้นทุน (น้า) ที่สะอาด อุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิต การค้า การลงทุน ของภาคอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว และชุมชน
4.2 เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
4.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า ขยาย หรือก่อสร้าง ระบบประปา การบังคับใช้ผังเมืองรวม พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา การอาชีพ / แก้ไขปัญหาความ
ยากจน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และสังคม แนวทางการพัฒนา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์ แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการลงทุน การส่งเสริม
การลงทุน และพาณิชย์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบาบัดและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิจัย การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกาจัดและจัดการขยะ / การจัดระบบบาบัดน้าเสีย การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การป้องกันอุบัติเหตุและ
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รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว และระยะเวลาในการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง / สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อานาจหน้าทีเ่ ทศบาล การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน จัดตั้งและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและส่งเสริม
ด้านนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิน่
วิสยั ทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง
เทศบาลน่าอยู่ แหล่งน้าเพียงพอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย อนามัยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเฟื่องฟู ควบคู่การศึกษา
แหล่งพัฒนายั่งยืน
พันธกิจ ( mission)
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. จัดให้มีการวางแผน จัดให้มีการวางแผนการ/ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
5. จัดให้มีการส่งเสริมบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. จัดให้มีการบริการประชาชนที่ดี
8. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
9. จัดให้มกี ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. มีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3 มีการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
5. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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6. การบริการประชาชนที่ดี
7. มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
8. มีการพัฒนาและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาในช่วง 4 ปี โดยเรียงลาดับก่อนหลัง (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่ )
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนา
1. ขยายระบบการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า ถนน ไฟฟ้า ประปา และด้านอื่น
2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสวัสดิการสังคม
แผนงานการพัฒนา
1. งานทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณะสุข
4. แนวทางด้านการป้องกันยาเสพติด
5. แนวทางด้านการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
6. แนวทางการ แนวทางการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. แนวทางด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/การมีส่วนร่วม
3. การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ / การวางแผน / ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
1. แนวทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
2. แนวทางด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์

5. ยุทธศาสตร์ดา้ นสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
3. แนวทางการกาจัดและจัดการขยะ
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
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6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริการประชาชน
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วโดยการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว
2. แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
9 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง บริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนงานการพัฒนา
1. แนวทางการส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. แนวทางส่งเสริมเพิ่มบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แนวทางการพัฒนาวัสดุ-อุปกรณ์ และสถานที่ ให้เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
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แนวทางทา swot analysis ของเทศบาลตาบลลาดบัวหลวง
จุดแข็ง (STRENGTHS)
-มีทตี่ ั้งการคมนาคมสะดวกโดยเขตเทศบาลฯ อยูต่ ิดกับถนนกรุงเทพฯ สุพรรณบุรี
-มีเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
-การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเป็นไปตามการวางผังเมือง ใช้ประโยชน์ชุมชน
เมือง ร้อยละ 30 และใช้ประโยชน์เน้นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 70
- ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีระบบชลประทานและลาคลองในการจัดเก็บ
น้าใช้ในด้านการเกษตร

จุดอ่อน (WEAAKNESSES)
-ปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
-ปัญหาการว่างงาน
-ปัญหาประชากรแฝง
- ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

โอกาส (OPPORTUNITIES)
-การคมนาคมสะดวกสบาย
-มีเขตพื้นที่ปกครองน้อยดาเนินการตามนโยบายได้เต็มที่

อุปสรรค/ข้อจากัด (TEHEATS)
-ขาดสถานีขนส่งรถโดยสารประจาทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
-ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม
-ระบบชลประทานและลาคลองเริ่มตื่นเขิน

17
ส่วนที่ 4

การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ไี ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

บริการชุมชนและ
สังคม

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1.บริการชุมชนและ
และสวัสดิการสังคม
สังคม
2.การดาเนินงาน
อื่นๆ
3

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ/การ
วางแผน/ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
5

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

แผนงาน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

1.แผนงาน
สาธารณสุข
2.แผนงานการศึกษา
3.สังคมสงเคราะห์
4.งบกลาง
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สานักปลัดฯ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

กองคลัง
สานักปลัดฯ
กองกิจการประปา
กองสาธารณสุข
สานักปลัดฯ
กองช่าง

1.บริการชุมชนและ 1.แผนงาน
สังคม
สาธารณสุข 2.
2.การเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน
3.การเกษตร

หน่วยงานสนับสนุน

กองศึกษา
สานักปลัดฯ

18
การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ไี ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

6

ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริการชุมชนและ
สังคม

1.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
สานักปลัดฯ

หน่วยงาน
สนับสนุน

7

8

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยัง่ ยืน
9 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง บริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม
9 ยุทธศาสตร์

บริหารทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมขน

บริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
10 แผน

4 ด้าน

สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุข
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองกิจการประปา
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

