แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์ก ารบริ หารส่ว นตํา บลนิ ค มลํานารายณ์ อําเภอชัย บาดาล จังหวัด ลพบุร ี
********************************
ส่ว นที่ ๑ สภาพทัวไปและข้
่
อ มูล พืน้ ฐาน
๑. ด้า นกายภาพ
๑.๑ ที่ต งั ้ ของหมู่บ า้ นหรือ ชุม ชนหรือ ตํา บล (แผนที่ป ระกอบ)
ทีต่ งั ้ ไม่มเี ลขที่ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูท่ ่ี ๓ บ้านยิง่ เจริญ ถนนสระบุร-ี หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑)
ตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยอยูห่ า่ งจากอําเภอชัยบาดาลไปทางทิศเหนือ
ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลศิลาทิพย์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลลํานารายณ์,เทศบาลตําบลลํานารายณ์
และตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลเกาะรัง,บัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลบ้านใหม่สามัคคี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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๑.๒ ลัก ษณะภูมิ ประเทศ
พื้นที่ของตําบลนิคมลํานารายณ์ มเี นื้อที่โดยประมาณ ๖๖.๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๔๑,๗๖๙ ไร่ มีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นเชิงเขา ทีร่ าบดอนเล็กน้อย มีแม่น้ําป่ าสักไหลผ่าน หมูท่ ่ี ๖,๗,๘
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ และพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกมันสําปะหลัง ปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ อ้อย เป็ นต้น

๑.๓ ลัก ษณะภูมิ อ ากาศ
สภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีต่ ําบลนิคมลํานารายณ์ สภาพอากาศเป็ นแบบมรสุม โดยทัวไปมี
่
3 ฤดู
- ฤดูรอ้ น ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
- ฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

๑.๔ ลัก ษณะของดิ น
ลักษณะของดินในพืน้ ทีต่ ําบลนิคมลํานารายณ์ สภาพดินเป็ นดินร่วนปนเหนียวภูมปิ ระเทศมีสภาพ
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นเชิงเขา ทีร่ าบดอนเล็กน้อย

๒. ด้า นการเมือ ง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง แบ่งเป็ น ๙ หมูบ่ า้ นประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

หมูท่ ่ี ๑ บ้านเขาล้อมฟาง
หมูท่ ่ี ๒ บ้านเขานมนาง
หมูท่ ่ี ๓ บ้านยิง่ เจริญ
หมูท่ ่ี ๔ บ้าน กม.๑๒๘
หมูท่ ่ี ๕ บ้านใหม่สขุ เจริญ
หมูท่ ่ี ๖ บ้านโค้งรถไฟ
หมูท่ ่ี ๗ บ้านไร่พฒ
ั นา
หมูท่ ่ี ๘ บ้านเนินหาด
หมูท่ ่ี ๙ บ้านเขาตะเคียน

๒.๒ การเลือ กตัง้
อบต. มีนายก อบต. ๑ คน ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ : ดํารงตําแหน่งนับตัง้ แต่วนั เลือกตัง้ และมีวาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วนั เลือกตัง้ ผูช้ ว่ ยเหลือในการบริหารราชการของ นายก อบต. ดังนี้
(๑) รองนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตัง้ รองนายก อบต. ซึง่ มิใช่สมาชิกสภา
อบต. ได้ไม่เกิน ๒ คน
(๒) เลขานุ การนายก อบต. : นายก อบต. สามารถแต่งตัง้ เลขานุการนายก อบต. จากผูท้ ่ี
มิได้เป็ นสมาชิกสภา อบต. หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ ๑ คน
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(๓) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตัง้ โดยราษฎรผูม้ ี
สิท ธิ เลื อ กตั ง้ ในแต่ ล ะหมู่ บ้ านในเขต อบต.นั ้น ตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลื อกตั ง้ สมาชิ กสภาท้ องถิ่ นหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จํ านวน หมู่ บ้ านละ ๑ คน : มี อ ายุ ค ราวละ ๔ ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั ้ง (มาตรา ๔๕)
(๔) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ มีประธานสภา อบต. ๑ คน รองประธานสภา อบต. ๑ คน
ซึง่ สภาเลือกจากสมาชิกให้นายอําเภอแต่งตัง้ (มาตรา ๔๗) ดํารงตําแหน่ งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบ
สภา อบต. (มาตรา ๕๙) และมีเลขานุ การสภา อบต. ๑ คน ซึ่งสภาเลือกจากปลัด อบต. หรือสมาชิกสภา อบต.
ดํารงตําแหน่ งจนครบอายุของสภา อบต. หรือมีการยุบสภา อบต. หรือสภา อบต. มีมติให้พ้นจากตําแหน่ ง (มาตรา ๕๗)

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อ มูล เกี่ย วกับ จํานวนประชากร
ประชากรทัง้ สิน้
แยกเป็ นชาย
แยกเป็ นหญิง
จํานวนครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลีย่
ความหนาแน่นเฉลีย่

๔,๕๑๕
๒.๒๒๒
๒,๒๙๓
๑,๖๒๒
๖๖.๙๐
๑๖.๕๘

คน
คน
คน
หลังคาเรือน
คน / ตารางกิโลเมตร
ครัวเรือน / ตารางกิโลเมตร

๓.๒ ช่ว งอายุแ ละจํานวนประชากร
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึก ษา
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ มีทงั ้ สิน้ ๔ แห่ง ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
ตารางที่ ๓ สถิ ติ จ าํ นวนเด็ก แต่ล ะโรงเรีย นในเขตองค์ก ารบริ หารส่ว นตําบลนิ ค มลํานารายณ์
โรงเรีย น
นิคมลํานารายณ์
บ้านไร่พฒ
ั นา
บ้านโค้งรถไฟ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
อบต.นิคมลํานารายณ์
รวมทัง้ สิ้ น

นัก เรีย นชาย
๖๙
๔๐
๑๔

จํานวนนัก เรีย น
นัก เรีย นหญิ ง
รวม
๖๖
๑๓๕
๒๑
๖๑
๑๕
๒๘

๑๔

๑๒

๒๖

๑๓๗

๒๒๔

๒๕๐

หมายเหตุ
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๔.๒ สาธารณสุข
- รพ.ส่งเสริมสุขภาพตําบลนิคมลํานารายณ์
- คลินิก
- อัตราการมีและใช้สว้ มราดนํ้า

จํานวน ๑ แห่ง
จํานวน ๑ แห่ง
ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ อาชญากรรม
ความปลอดภัย ในชีวิ ต และทรัพย์สิ น
- ตูส้ ายตรวจประจําตําบล

จํานวน ๑ แห่ง

๕. ระบบบริ ก ารพืน้ ฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางนํ้า,ทางราง ฯลฯ)
การติดต่อคมนาคมระหว่างอําเภอและจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์เป็ นสําคัญ โดยใช้เส้นทางทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ (สระบุร-ี หล่มสัก) และถนนหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุระนารายณ์) นอกจากนัน้ ยัง
มีเส้นทางเชื่อมระหว่างตําบลและหมูบ่ า้ น ดังนี้
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๓๙ เส้น
- ถนนลาดยาง
จํานวน ๑๙ เส้น
- ถนนลูกรัง
จํานวน ๒๗ เส้น
- ถนนหินคลุก
จํานวน ๒๕ เส้น

๔.๒ การไฟฟ้ า
ประชากรในเขตพืน้ ทีต่ ําบลนิคมลํานารายณ์มไี ฟฟ้ าใช้ครบทุกหมูบ่ า้ นทัง้ ๙ หมูบ่ า้ น

๔.๓ การประปา
ประชากรในเขตพืน้ ทีต่ ําบลนิคมลํานารายณ์มปี ระปาใช้ครบทุกหมูบ่ า้ นทัง้ ๙ หมูบ่ า้ น
ประปาหมู่บ้าน จํานวน ๓๕ แห่ง

๔.๔ โทรศัพท์
ประชากรในเขตพืน้ ทีต่ ําบลนิคมลํานารายณ์มโี ทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ ช้ครบทุกหมูบ่ า้ นทัง้ ๙ หมูบ่ า้ น

๔.๕ ไปรษณี ย ห์ รือ การสื่อ สารหรือ การขนส่ง และวัส ดุ ครุภณ
ั ฑ์ ๖. ระบบเศรษฐกิ จ
๖.๑ การเกษตร
- เอีย่ วฮังล้
่ งการเกษตร
๑๐๓ หมูท่ ่ี ๔
- จิน้ หลีจนั ่
๑๑๔ หมูท่ ่ี ๔
- หจก.ชัยชนะเกษตร
๙๐ หมูท่ ่ี ๕
- บจก.ทองมาการเกษตรอุตสาหกรรม ๑๑๗ หมูท่ ่ี ๖
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๖.๓ การปศุส ตั ว์
- บริษทั อาหารเบทเทอร์
- บจก.โพรเกรสอินเตอร์ฟาร์ม
๖.๔ การบริ ก าร
- หจก.สมานชัยบริการ
๖.๕ การท่อ งเที่ย ว

๓ หมูท่ ่ี ๑
๘๘ หมูท่ ่ี ๘
๗ หมูท่ ี ๕

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์มแี หล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรม ประเภทศาสนสถานสําคัญ ได้แก่ วัดถํ้าเขาปรางค์ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร ได้แก่
ป่ าสักฮิลล์ไซต์รสี อร์ท พร้อมบริการทีพ่ กั ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี ๑ ถนนสระบุร-ี หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑)

๖.๖ อุต สาหกรรม
- บริษทั ทรัพย์ทพิ ย์จาํ กัด
- บริษทั สหฟารม์ จํากัด

๖.๗

๖.๘
๗. ศาสนา
๗.๑
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๔๓ หมูท่ ่ี ๖
- บริษทั ลพบุร ี สตารท์
๙ หมูท่ ่ี ๖
- บริษทั ทองมาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ๑๑๗ หมูท่ ่ี ๕
- บจก.ลพบุรสี ตาร์ซ (สาขา ๑)
๕๒ หมูท่ ่ี ๒
การพาณิ ชย์ และกลุ่ม อาชีพ
- บจก.อีซซู ุลพบุร ี
๑๑๑/๑ หมูท่ ่ี ๒
- หจก.นารายณ์คา้ ไม้
๙๙/๑ หมูท่ ่ี ๒
- นําเจริญโลหะกิจ
๑๒๓ หมูท่ ่ี ๒
- ลิม้ คุงเส็งก๊าซสยาม (หมู่ ๒)
๔๖ หมูท่ ่ี ๒
๓๑/๑ หมูท่ ่ี ๕
- หจก.วิถกี ารค้าเทรกเตอร์
- บจก.ลิม้ คุงเส็งแก๊สสยาม (หมู่ ๕) ๓๔ หมูท่ ่ี ๕
- โรงนํ้าแข็งชาญัยลํานารายณ์
๑๐๐/๑-๔ หมูท่ ่ี ๖
แรงงาน ประเพณี วัฒ นธรรม
การนับ ถือ ศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ตําบลนิคมลํานารายณ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนา วัดจํานวน ๘ แห่ง สํานักสงฆ์จาํ นวน ๑ แห่ง ดังนี้
หมูท่ ่ี ๑
วัดถํ้าเขาปรางค์
หมูท่ ่ี ๒
วัดคีรเี จริญธรรม (วัดเขาไทรงาม)
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หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี
หมูท่ ่ี

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วัดนิคมพัฒนาราม
วัดศรีอุบลจันทราราม
วัดพิทกั ษ์ไทยสุขเจริญ
วัดโค้งรถไฟ
วัดบ้านไร่พฒ
ั นา
วัดเนินหาด
สํานักสงฆ์สามัคคีธรรม

๗.๒ ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ภาษาถิ่น ๗.๓ สิ น ค้าพืน้ เมือ ง และของที่ร ะลึก ๘. ทรพัย ากรธรรมชาติ
๘.๑ นํ้า
แม่น้ํา
คลองสาธารณะ

ฝายน้ําล้น

จํานวน ๑ สาย ได้แก่ แม่น้ําป่าสัก
จํานวน ๗ สาย ได้แก่ คลองมะกัก
คลองนารายณ์
คลองตะลุมพุก คลองตะโก
คลองสันตีเหล็ก
คลองซับยาง คลองตะขบ
จํานวน ๑๑ แห่ง

๘.๒ ป่ าไม้ ๘.๓ ภูเขา
ภูเขา

จํานวน ๓ ลูก
เขาล้อมฟาง
เขานมนาง
เขาโทรทัศน์

ได้แก่
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๘

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส าํ คัญขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
๙. อื่น ๆ (ไม่ม ี)
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ส่ว นที่ ๒ ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
***********************************
๑. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างแผนพัฒ นาระดับ มหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูอ่ นาคตทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้ จําเป็ น
จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานะยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขบั เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบตั ใิ นแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีบูรพาการและสร้างความเช้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทัง้ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจําชาติ “มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น” เพื่อให้ประเทศมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สงู อยูใ่ นกลุ่ม ประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยูด่ กี นิ ดี สังคมมีความมันคง
่ เสมอภาคและเป็ นธรรม ซึง่ ยุทธศาสตร์ชาติทจ่ี ะเป็ น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม นคง
ั่
มีเป้ าหมายทัง้ ในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้ องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอกรวมทัง้ สร้างความเชื่อมันในกลุ
่
่ม ประเทศอําเซีย นและประชาคมโลกที่มีต่ อประเทศไทยกรอบ
แนวทางทีต่ อ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมันคงทางการเมื
่
องขจัดคอร์รปั ชันสร้
่ าง
ความเชื่อมันในกระบวนการยุ
่
ตธิ รรม
(๓) การรักษาความมันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมันคงชายแดนและชายฝั
่
ง่ ทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอํานาจเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความมันคงรู
่ ปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้ องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ริ กั ษาความมันคง
่
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องจากแนวดิง่ สูแ่ นวระนาบมากขึน้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้า นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นประเทศพัฒนาแล้วซึง่ จาเป็ นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทัง้ ใน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมันคงและปลอดภั
่
ยด้านอําหารการเพิม่ ขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็ นผูป้ ระกอบการรวมทัง้ การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทัง้ นี้ภายใต้กรอบการปฏิรปู และ
พัฒนาปั จจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุ ษย์และการบริหารจัดการทัง้ ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมันการส่
่
งเสริมการค้าและการลงทุนทีอ่ ยูบ่ นการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็ นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์ จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมภิ าคและเป็ นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มลู ค่ามากขึน้
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยมีการใช้ดจิ ทิ ลั และการค้าทีเ่ ข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมภิ าคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวติ และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทัง้ เป็ นแหล่งอําหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยังยื
่ นเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยังยื
่ นที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอําชีพทีเ่ ข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพและ
อําหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีม่ ศี กั ยภาพโดยการใช้ดจิ ทิ ลั และการค้ามาเพิม่ มูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มลู ค่าในระดับสูงขึน้
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มคี วามหลากหลายมีความเป็ นเลิศและเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็ นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพอื่นๆเป็ นต้น
(๓) การพัฒนาผูป้ ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒ นาระบบเมือ งศู น ย์ก ลางความเจริญ จัด ระบบผังเมือ งที่มีป ระสิท ธิภ าพและมีส่ว นร่ว มมีก ารจัด การ
สิง่ แวดล้อมเมืองและโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและการวิจยั และพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมภิ าคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการพัฒนากับ
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นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมันคงด้
่
านต่างๆเพิม่ บทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรูด้ า้ นการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้า นการพัฒ นาและเสริ ม สร้างศัก ยภาพคนเพื่อ พัฒ นาคน
สังคมไทยให้เป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความ
เป็ นสากลมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูค้ ุณค่า
ความเป็ นไทยมีครอบครัวทีม่ นคงกรอบแนวทางที
ั่
ต่ อ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
(๔) การสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้า นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทีย มกัน ทาง
ั ่ งลดความเหลื่อมล้าไปสู่
สังคมเพือ่ เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมันคงให้
่
ทวถึ
สังคมทีเ่ สมอภาคและเป็ นธรรมกรอบแนวทางทีต่ อ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การสร้างความมันคงและการลดความเหลื
่
่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการดารงชีวติ ในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสือ่ สารมวลชนให้เป็ นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้า นการสร้า งการเติ บ โตบนคุณ ภาพชีวิ ต ที่เป็ น มิ ต รต่อ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ เร่งอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูและสร้างความมันคงของฐานทรั
่
พยากรธรรมชาติและมี
ความมันคงด้
่
านน้ารวมทัง้ มีความสามารถในการป้ องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติและพัฒนามุง่ สูก่ ารเป็ นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางทีต่ อ้ งให้ความสําคัญอาทิ
(๑) การจัดระบบอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูและป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มปี ระสิทธิภาพทัง้ ๒๕ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(๕) การร่วมลดปั ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(๖) การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้า นการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การภาครัฐ
เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญอาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มขี นาดทีเ่ หมาะสม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทนั สมัยเป็ นธรรมและเป็ นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลีย่ นแปลงต่างๆทีป่ ระเทศกําลังประสบอยูท่ าํ ให้
การกําหนดวิสยั ทัศน์ แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสยั ทัศน์ แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยดึ หลักสมดุลยังยื
่ นโดยวิสยั ทัศน์ ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาทีม่ ุ่งสู่การเปลีย่ นผ่านประเทศ
งยื
ไทยจากประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู มีความมันคงและยั
่
่ นสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมี
ความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวสิ ยั ทัศน์ระยะยาว “มันคงมั
่
งคั
่ งยั
่ งยื
่ น” ของประเทศการกําหนดตําแหน่ งทาง
ยุท ธศาสตร์ข องประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็ น การกํา หนดตํ าแหน่ งทางยุท ธศาสตร์ข อง
ประเทศทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทส่ี ศช. ได้จดั ทําขึน้ ประเทศไทยเป็ นประเทศรายได้สงู ทีม่ กี ารกระจาย
รายได้อย่างเป็ นธรรมเป็ นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมภิ าคสู่ความเป็ นชาติการค้าและ
บริก าร (Trading and Service Nation) เป็ นแหล่ งผลิต สิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์แ ละเกษตรปลอดภัย แหล่ ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริ ม สร้างและพัฒ นาศัก ยภาพทุน มนุษย์
แนวทางการพัฒ นา
(๑) ปรับเปลีย่ นค่านิยมของคนไทยให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มที กั ษะความรู้ และความสามารถในหารดํารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(๔) ลดปั จจัยเสีย่ งทางสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(๕) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
(๖) พัฒนาระบบดูแล และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับสังคมสูงวัย
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีสว่ นร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็ น ธรรม และลดความเหลื่อ มล้าทางสังคม
แนวทางการพัฒ นา
(๑) เพิม่ โอกาสให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ต่าํ สุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการทีม่ คี ุณภาพให้
ครอบคลุมและทัวถึ
่ ง
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสมารถพึง่ พาตนเองได้ มีสทิ ธิในการจักการทุน ที่ดนิ
และทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิ จ และแข่งขัน ได้อ ย่างยังยื
่ น
แนวทางการพัฒ นา
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม
(๒) การเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติ บ โตที่เป็ น มิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นาอย่างยังยื
่ น
แนวทางการพัฒ นา
(๑) การรักษาฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยังยื
่ นและเป็ นธรรม
(๒) เพือ่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพือ่ ให้เกิดความมันคง
่ ดุลและยังยื
่ น
และเป็ นธรรม
(๓) แก้ไขปั ญหาวิกฤตสิง่ แวดล้อม
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(๕) สนับสนุ นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ ขีดความสามาระในการปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(๖) บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านภัยพิบตั ิ
(๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และกลไกแห้ไขปั ญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริ ม สร้างความม นคงแห่
ั่
งชาติ เพื่อ การพัฒ นาประเทศสู่ค วามม นคงและยั
ั่
งยื
่ น
แนวทางการพัฒ นา
(๑) การรักษาความมันคงภายใน
่
เพือ่ ให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซง่ึ สถาบันหลักของชาติ
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้ องกันประเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทัง้ การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมันคง
่ เพือ่ บูรณาการร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้ องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(๕) การรักษาความมันคง
่ และผลประโยชน?ของขาติทางทะเลเพือ่ คงไว้ซง่ึ อํานาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตย
(๖) การบริหารจัดการความมันคงเพื
่
อ่ การพัฒนาเพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกนระหว่าง
แผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคงกี
่ บแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ มิ ชอบและธรรมภิ บาลใน
สังคมไทย
แนวทางการพัฒ นา
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มคี วาม
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่ หมาะสม เกิดความคุม้ ค่า
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
(๓) เพิม่ ประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
(๔) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๕) ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(๖) ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมให้มคี วามทันสมัย เป็ นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒ นาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
แนวทางการพัฒ นา
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(๔) การพัฒนาด้านพลังงาน
(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จ ยั และนวัต กรรม
แนวทางการพัฒ นา
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนาและผลักดันสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
(๒) พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็ นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี (Technopemeur)
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒ นาภาค เมือ งและพืน้ ที่เศรษฐกิ จ
แนวทางการพัฒ นา
(๑) การพัฒนาภาคเพือ่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายอย่างทัวถึ
่ ง
(๒) การพัฒนาเมือง
(๓) การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่ว มมือ ระหว่างประเทศพเพื่อ การพัฒ นา
แนวทางการพัฒ นา
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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สําหรับสินค้าและบริการของไทย
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรมนาคมในการกรอบ
ความร่ ว มมือ อนุ ภ าคภายใต้ แ ผนงาน GMC, ACMECS ,IMT-GT , BMSTEC และ JDS และภู มิภ าค
อาเซียนเพือ่ อํานวยความสะดวดและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็ นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมภิ าค
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผูป้ ระกอบการไทย
(๕) เปิ ดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในลักษณะหุน้ ส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทงั ้ ในระดับอนุ ภมู ภิ าคและภูมภิ าคทีม่ คี วามเสมอภาคกัน
(๖) สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภมู ภิ าค ภูมภิ าคและนานาประเทศ
(๗) เข้าร่วมเป็ นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาททีส่ ร้างสรรค์
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมภิ าค และนานาชาติในการสร้างความมันคง
่
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศทีส่ าํ คัญ

๑.๓ แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ม จังหวัด /แผนพัฒ นาจังหวัด
๑.๓.๑ แผนพัฒ นาภาค
แผนพัฒ นาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็น
สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็ นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูก่ บั การพัฒนา
คุณภาพชีวติ และแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมเมือง
๑) ป้ องกันและแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพือ่ กระจายการท่องเทีย่ วทัวทั
่ ง้ ภาค
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเทีย่ วของแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ
๒) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/
Biz Club
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ แก้ไขปั ญหานํ้าท่วม
ภัยแล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น
๑) บริหารจัดการทรัพยากนํ้าแบบบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิ ดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๑) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพือ่ เสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศ
๑) พัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา
๑.๓.๒ แผนพัฒ นากลุ่ม จังหวัด ภาคกลางตอนบน (จังหวัด ชัย นาท พระนครศรีอ ยุธ ยา
ลพบุร ี สระบุร ี สิ งห์บ รุ ี อ่างทอง)
ั ่ น”
วิสยั ทัศน์
“ลุ่มแม่น้ําแห่งประวัตศิ าสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทีย่ งยื
ประเด็น การพัฒ นาที่ ๑ เพื่ อความสามารถในการผลิ ต อาหารปลอดภั ย ยกระดั บ
ผูป้ ระกอบการ SME ทัง้ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ ๔.๐
ประเด็น การพัฒ นาที่ ๒ เพื่อฟื้ นฟู และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเทีย่ วของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน
ประเด็น การพัฒ นาที่ ๓ การบริห ารจัด การทรัพ ยากรนํ้ าลุ่ม นํ้ าเจ้าพระยา/ป่ าสัก เพื่อ
่ น
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็ นระบบเพือ่ สร้างความสมดุลและยังยื
ประเด็น การพัฒ นาที่ ๔ พัฒ นาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิส ติก ส์ ขนส่งมวลชน เพื่อ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
๑.๓.๓ แผนพัฒ นาจังหวัด
วิ ส ยั ทัศ น์ “ แหล่งผลิ ต อาหารปลอดภัย ท่อ งเที่ย วเชิ งสร้างสรรค์ สู่เมือ งแห่งความสุข ”
คํานิ ย ามแห่งความสุข
เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้ าหมายมุง่ สูก่ ารสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมทีเ่ ข้มแข็ง สุขภาวะทีด่ อี ย่างยังยื
่ น และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้าง
สุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติซง่ึ ประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้
องค์ป ระกอบแห่งความสุข
๑) การมีสขุ ภาวะทีด่ ี
๒) เศรษฐกิจเข้มแข็ง
๓) สังคมคุณภาพ
๔) สภาพแวดล้อมทีด่ ี
๕) สังคมประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมภิบาล
พัน ธกิ จ
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
๒) พัฒนาคุณภาพการท่องเทีย่ วเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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๓) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มคี วามสุข
๔) เสริมสร้างความมันคงและสร้
่
างมูลค่าเพิม่ ด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
๕) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วม
๖) เสริมสร้างความมันคงและชุ
่
มชนเข้มแข็ง รูแ้ ละเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
หลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนแบบมีสว่ นร่วม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างมูลค่าเพิม่ ด้านอาหารปลอดภัย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๒
บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาลพบุรเี มืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข
ของบ้านเมือง
๑.๔ ยุทธศาสตร์อ งค์ก ารบริ หารส่ว นจังหวัด ลพบุร ี
วิ ส ยั ทัศ น์
“ ลพบุร ีเมือ งน่ าอยู่”
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาที่ ๑ พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวติ พัฒนาสังคมและด้านอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาที่ ๓ เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี
๑.๕ ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ในเขตจังหวัด ลพบุร ี
๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิม่ ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
๕) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
๑.๖ วิ ส ยั ทัศ น์ ก ารพัฒ นาอําเภอชัย บาดาล
“ ชัยบาดาล แหล่งเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ คูเ่ ศรษฐกิจยังยื
่ น ”
พัน ธกิ จ
๑. สร้างกลไกการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพือ่ การพัฒนาชัยบาดาล
๒. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่ สร้างรายได้
แก่ชุมชน
๓. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
๔. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว ปลอดภัยและน่าอยู่
ยุทธศาสตร์
๑. สร้างอัตลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเทีย่ วอําเภอชัยบาดาลสูก่ ารเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
๒. ฟื้ นฟูและอนุ รกั ษ์ ป่ าไม้ ดิน และนํ้าสูก่ ารจัดการอย่างยังยื
่ น
๓. ลดมลพิษสูส่ งั คมสุขภาวะ
๔. เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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๕. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสูส่ งั คมแห่งความปลอดภัย
เป้ าประสงค์
๑. การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
๒ .ประชาชนมีความมันคงปลอดภั
่
ยและทรัพย์สนิ
๓. สร้างแหล่งศึกษาเรียนรูใ้ นชุมชน เพิม่ ทักษะเพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตเพิม่ มากขึน้ อย่าง
ยังยื
่ น
๔. ประชาชนมีความมันคง
่ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
กลยุทธ์
๑. การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น
๒. เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต
๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ประชาชนให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี
๔. พัฒนาประชาชนให้มคี วามรู้ ทักษะทีด่ ี
๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๖. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

๒. ยุทธศาสตร์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
๒.๑ วิ ส ยั ทัศ น์ ( vision ) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์
องค์การบริหารส่วนตําบลนิ คมลํานารายณ์ ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ (vision) เพื่อเป็ นสภาพการณ์ ใน
อุดมคติ ซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้ า องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองนิคมลํานารายณ์เป็ นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ที่มปี ระชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรเป็ นหลัก ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้

“ ส่งเสริ ม หลัก ธรรมาภิบ าล พัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต ที่ด ี
สร้างชุม ชนให้เข้ม แข็งอยู่ร ว่ มกัน อย่างมีค วามสุข ”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และ
การกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างสังคมทีม่ คี ุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และส่งเสริมการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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๒.๓ เป้ า ประสงค์
๒.๓.๑ การแปรรูปผลผลิตในด้านการเกษตร
๒.๓.๒ การพัฒนาด้านการศึกษาได้มาตรฐาน
๒.๓.๓ การคมนาคมมีความสะดวก
๒.๓.๔ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทัวถึ
่ ง
๒.๓.๕ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยังยื
่ น ประชาชนพึง่ พาตนเองได้ และปั ญหาความยากจนลดลง
๒.๓.๖ ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ
๒.๓.๗ เพิม่ พูนการเรียนรูข้ องชุมชน ธํารงไว้ซง่ึ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
๒.๓.๘ ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
๒.๓.๙ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้มากทีส่ ดุ
๒.๓.๑๐ ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงป่ าเสือ่ มโทรม
๒.๓.๑๑ กลุม่ อาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๔ ตัว ชี้ว ดั
๒.๔.๑ จํานวนถนนทีเ่ พิม่ ขึน้ และได้รบั การบํารุงรักษา
๑.๔.๒ จํานวนไฟฟ้ าสาธารณ ระบบประปา ได้รบั การก่อสร้าง/บํารุงรักษาและเพิม่ ขึน้
๒.๔.๓ ร้อยละของผูร้ บั บริการให้มคี วามพึงพอใจต่อการบริการ
่ ง
๒.๔.๕ ร้อยละของระบบจราจรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างทัวถึ
๒.๔.๖ ระดับความสําเร็จของแหล่งนํ้าทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสามารถกัก เก็บ นํ้าได้เพิม่ ขึน้
๒.๔.๗ จํ า นวนที่ เ พิ่ ม ขึ้น ของประชาชนที่ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น พัฒ นาด้ า น
การเกษตรและการแปรรูปสินค้า
๒.๔.๘ ร้อยละของจํานวนประชากรทีไ่ ด้รบั ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
๒.๔.๙ ร้อยละของจํานวนประชากรมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพิม่ มากขึน้
๒.๔.๑๐ ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของจํานวนประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน่
๒.๔.๑๑ ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพทีด่ มี าตรฐานและทัวถึ
่ ง
๑.๒.๑๒ ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา
๑.๒.๑๓ ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ทไ่ี ด้รบั การสงเคราะห์
๒.๔.๑๔ จํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและ
จํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การพัฒนา ฟื้ นฟู
๒.๔.๑๕ ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ระบบบําบัดนํ้า
เสียและการบริหารการจัดการขยะ สิง่ ปฏิกลู
๒.๔.๑๖ จํานวนประชาชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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๒.๔.๑๗ จํานวนบุคลากรของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การอบรมเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
๒.๔.๑๘ จํานวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ที เ่ี พิม่ ขึน้
๒.๔.๑๙ ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็ นระเบียบเรียบร้อยขึน้

๒.๕ ค่าเป้ าหมาย
๒.๕.๑ เพือ่ ก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุ นยุทธศาสตร์ดา้ นอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
๒.๕.๒ เพือ่ สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว
และชุ มชนท้ องถิ่ น โดยเฉพาะผลิ ตผลทางการเกษตรอิ น ทรีย์ และการแปรรู ปสินค้ าทางการเกษตร ให้ มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝี มอื ในการผลิตเพิม่ มูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาด
กลาง ซึ่งเป็ นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปั ญหาความยากจน
๒.๕.๓ เพือ่ เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทัง้ ทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษาด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มคี ุณภาพและพึง่ พาตนเองได้
๒.๕.๔ เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มปี ั ญหาภายใน
ชุมชนซึง่ เป็ นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พฒ
ั นาจังหวัด
๒.๕.๖ เพือ่ สนับสนุ นประชาชนทุกภาคส่วนให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็ นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

๒.๖ กลุย ทุ ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม
(๑) ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้าให้เป็ นไป
ด้วยความสะดวก
(๒) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้ าและไฟฟ้ าสาธารณะ
(๓) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
(๔) บริการสาธารณะทีป่ ระชาชนพึงได้รบั อย่างถ้วนหน้า
(๕) พัฒนาระบบจราจร
(๖) พัฒนาแหล่งนํ้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
(๑) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
(๒) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการศึกษา
(1) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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(2) เพิม่ ช่องทางในการปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
(๔) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
(๑) แนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสํานักให้แก่ประชาชนในชุมชน
องค์กรต่าง ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม
(๒) การกําจัดขยะและสิง่ ปฏิกลู
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
(๑) ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
(๒) พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(๓) ส่งเสริมการักษาความสงบเรียบร้อย ความมันคง
่ ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน
(๔) ส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
(1) พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๒.๗ จุด ยืน ทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้
๒.๗.๑ มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ
เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง น้ํานมดิบ
๒.๗.๒ มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทําการเกษตร เช่น การ
ปลูกอ้อย มันสําปะหลัง ยาสูบ
๒.๗.๓ มีโครงการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน
๒.๗.๔ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตเอทา
นอล เพื่อรับซื้อและผลิต ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในตําบล
๒.๗.๕ มีโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทในการรองรับตลาดแรงงาน สร้างงานให้คนในตําบล
๒.๗.๖ มีแม่น้ําสายหลักไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ําป่าสัก
๒.๗.๗ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเภทศาสนสถานสําคัญ ได้แก่
วัดถ้ําเขาปรางค์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท พร้อมบริการที่พัก
๒.๗.๘ มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนของเกษตรกรในตําบล เพื่อสร้างรายได้เสริม
ฉะนั้ นด้ วยสภาพพื้ นที่ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลนิ คมลํ านารายณ์ ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยต่างๆ จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สําคัญของตําบลนิคมลํานารายณ์

๒.๘ ความเชื่อ มโยงของยุทธศาสตร์ใ นภาพรวม
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จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จงั หวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํ ามาเป็ นแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ชัดเจนจะเป็ นการเตรียมการพัฒนา เป็ นการนํ าภูมคิ ุม้ กันที่มอี ยู่พร้อมทัง้ เร่งสร้างภูมคิ ุม้ กันในท้องถิน่ ให้เข้มแข็งขึน้
เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มอี ยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุดรวมทัง้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ จะนํ าไปสู่
การพัฒนาเพือ่ ประโยชน์สขุ ทีย่ งยื
ั ่ นของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การวิ เคราะห์เพื่อ พัฒ นาท้อ งถิ่น
๓.๑ การวิ เคราะห์ก รอบการจัด ทํา ยุทธศาตร์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปั จจุบนั เป็ นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุ กคามหรือข้อจํากัด อันเป็ นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่ อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทัง้ การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิน่ อันเป็ นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิน่ ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นการประเมินสถานภาพของท้องถิน่
ในปั จจุบ ันโดยเป็ นการตอบคําถามว่า “ปั จจุ บ ันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็ นประโยชน์ ในการ
กํ าหนดการดํ าเนิ นงานในอนาคตต่ อไป ทัง้ นี้ โดยใช้ เทคนิ ค SWOT analysis การพิจารณาถึ งปั จจัยภายใน ได้ แก่ จุ ดแข็ง
(Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปั จจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็ นเครือ่ งมือ
แนวทางการ
พัฒ นา
ด้า นเศรษฐกิ จ

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- การเกษตรทีเ่ ป็ นฐานหลักทีส่ ามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็ นแหล่งตลาดทีส่ าํ คัญ
- มีภมู ปิ ระเทศและภูมอิ ากาศรวมทัง้ สภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะ
แก่การทําการเกษตร
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ
ติดต่อได้ตลอดพืน้ ทีท่ งั ้ จังหวัดมีถนนสายหลักตัดผ่าน
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ ายไม่มคี วามขัดแย้งกันเองในชุมชน
โอกาส
- รัฐบาลมีโครงการพัฒนาการคมนาคมด้านขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกทําให้รฐั บาลให้ความสนใจและ
สนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชทีเ่ ป็ นอาหารเพิม่ มากขึน้

จุด อ่อ น
- ขาดการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดการรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็งเพือ่
ร่วมกันเป็ นกลุม่ ผูผ้ ลิตบางกลุม่
- ปั ญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
- เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีข่ าด
โอกาส
ทางการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
อุป สรรค
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมภิ าคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิน่
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แนวทางการ
พัฒ นา
ด้า นการศึก ษา
ศาสนาและ
วัฒ นธรรม

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- มีวฒ
ั นธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่
- ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่
- มีศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจติ ใจโอบอ้อม
อารี เอือ้ เฟื อเผือ่ แผ่
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตําบลทีม่ คี วาม
พร้อมมีศกั ยภาพในการจัดการศึกษา
- มีวดั เป็ นสถานทีท่ ส่ี ามารถพัฒนาและเสริมสร้างความ
พร้อมให้เป็ นแหล่งวัฒนธรรม
- มีปราชญ์และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ จํานวนมากทีม่ ี
ศักยภาพในการพัฒนา

จุด อ่อ น
- คนบางกลุม่ ขาดจริยธรรม
คุณธรรมขาดระเบียบวินยั
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสงิ่ ของ
และบริโภคฟุ่มเฟื อยพร่กระจาย
เพิม่ มากขึน้

โอกาส
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทําให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิน่ ต่างๆ ในเขตจังหวัด
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล. มีอาํ นาจ
หน้าทีจ่ ดั การศึกษา
- รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิน่ มีบทบาทใน
การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มากขึน้
- ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ

อุปสรรค
- สือ่ ต่างๆ เช่น โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต เข้ามีอทิ ธิพลต่เด็ก
และเยาวชน ทําให้กระแบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมาขึน้
ทําลายวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของ
ประชาชน
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แนวทางการ
พัฒ นา
ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

จุด แข็ง / โอกาส
จุด แข็ง
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทัง้ ท้องถิน่ อําเภอและจังหวัด

โอกาส
- พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้ทาํ ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ .มีรายได้เพิม่ ขึน้ ในการนําไปพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานรวมทัง้ ด้านอื่น ๆ

จุด อ่อ น/อุป สรรค
จุด อ่อ น
- การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานเป็ นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจํากัดในการนําไป
พัฒนา
- ขาดแคลนแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
สําหรับนําไปใช้เพือ่ การเกษตรและ
เพือ่ ผลิตนํ้าประปา

อุปสรรค
- สภาพภูมปิ ระเทศ ความ
เปลีย่ นแปลงจากสภาวะโลกร้อน
การเกิดภัยธรรมชาติทร่ี นุ แรงมาก
ขึน้ ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ทําให้ถนนชํารุดเสือ่ ม
โทรมเร็วกว่าปกติ
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แนวทางการ
พัฒ นา
ด้าน
สาธารณสุข

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนิคมลํา นารายณ์ทใ่ี กล้และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุข
ทีม่ ศี กั ยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดใี นระดับหนึ่ง
- มีกลุ่มชมรมผูส้ งู อายุทเ่ี อาใจใส่ในการให้
ความสําคัญเรือ่ งสุขภาพผูส้ งู อายุในตําบลนิคมลํา
นารายณ์

จุด อ่อ น
- ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจ
สุขภาพอนามัยและอนามัย
สิง่ แวดล้อม

โอกาส
- ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลได้งา่ ยเนื่องจากเป็ นพืน้ ทีไ่ ม่
ห่างไกล

อุปสรรค
- ขาดแคลนบุคลากรด้านการ
สาธารณสุข
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แนวทางการ
พัฒ นา
ด้านพัฒ นา
การเมือ งและ
การบริ หาร

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- ประชาชนมีความตื่นตัวและมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน
- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
- มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็ นธรรม
- ผูน้ ํามีความรูค้ วามสามารถ มีภาวะความเป็ น
ผูน้ ํา มีศกั ยภาพในการบริหารงาน
- ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน มี
ความเป็ นตัวของตัวเองสูง

จุด อ่อ น
- ประชาชนยังขาดความรู้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน
- ขาดบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถในบางสาขา
ของงาน

โอกาส
- รัฐบาลเน้นการให้สทิ ธิเสรีภาพแก่ประชาชน
ส่งเสริมการกระจายอํานาจสูท่ อ้ งถิน่ และเปิ ดโอกาส
การมีสว่ นร่วมของประชาชน

อุปสรรค
- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการ
สนับสนุ นจากรัฐบาล ซึง่ จะมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยของผูม้ ี
อํานาจในการกําหนดนโยบาย

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

หน้า 24

แนวทางการ
พัฒ นา
ด้านพัฒนา
สังคม

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมูบ่ า้ น กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมูบ่ า้ น/อปพร.

จุด อ่อ น
- ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
- ปั ญหาการพนัน
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมูบ่ า้ น

โอกาส
- พ.ร.บ.กระจายอํานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อาํ นาจหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ .
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึน้
- นโยบายรัฐบาลในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึง่ ถือเป็ นวาระแห่งชาติ

อุปสรรค
- ขาดความร่วมมือจากประชาชน
ในการมีสว่ นร่วมต่างๆ
- หลังฤดูทาํ การเกษตรประชาชน
จะอพยพย้ายถิน่ ฐานเข้าไปยัง
ชุมชนเมืองเพือ่ หารายได้เลีย้ ง
ครอบครัว ทําให้ครอบครัว
แตกแยกขาดความอบอุน่

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

หน้า 25

แนว
ทางการพัฒ นา
ด้า นการพัฒ นา
ธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อ ม

จุด แข็ง / โอกาส

จุด อ่อ น/อุป สรรค

จุด แข็ง
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพทีด่ เี นื่องจากยังมี
อุตสาหกรรมในพืน้ ทีม่ กี ารบําบัดนํ้าเสียทีถ่ ูกต้อง และ
ชุมชนยังไม่หนาแน่น

จุด อ่อ น
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรไม่คมุ้ ค่า
ฟุ่มเฟื อย

โอกาส
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญกับการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม

อุปสรรค
- ประชาชนขาดความรูใ้ นการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
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๓.๒ การประเมิ น สถานการณ์ส ภาพแวดล้อ มภายนอกที่เกี่ย วข้อ ง
จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ และ
บริเวณพืน้ ทีต่ ่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปั ญหาของชุมชนได้ ดังนี้
๑.) ปั ญ หาทางด้า นกายภาพ ปั ญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมลํานารายณ์ มีสภาพพืน้ ทีล่ กั ษณะเป็ นพืน้ ทีร่ าบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มนี ้ํ าเอ่อล้นท่วมพืน้ ทีก่ ารเกษตรและที่
อยู่อาศัย เป็ นบางพืน้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ เพราะยังขาดระบบการระบายนํ้ าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ในอนาคตองค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าเพือ่ แก้ไขปั ญหา
๒.) ปั ญ หาด้ า น การคมนาคมและขนส่ ง ปั จ จุบ ัน องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบลนิ ค มลํ า
นารายณ์ มีถนนเชื่อมโยงกับหมูบ่ า้ นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ส่วนใหญ่ลงหินคลุก และบางส่วนเป็ นถนนคอนกรีตและลาด
ยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชํารุด ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก
๓.) ปั ญ หาขาดแคลนนํ้ า เพื่อ การเกษตร เนื่องจากพื้นที่มกี ารประกอบอาชีพหลัก คือ
อาชีพการเกษตรกรรม เป็ นส่วนใหญ่ทําให้มคี วามต้องการใช้น้ํ าค่อนข้างมาก และยังไม่มรี ะบบจัดเก็บนํ้ า
เพือ่ ใช้ในฤดูแล้งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้
๔.) ปั ญ หาด้ า นนั น ทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้นื ที่ในการประกอบกิจกรรมและ
พืน้ ที่ในการชุมนุ มคนเพื่อการทํากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจและออกกําลังกายของคนในตําบลนิคมลํานารายณ์
๕.) ปัญ หาด้า นสิ่ งแวดล้อ มชุม ชน นื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ ยัง
เป็ นพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มกี ารประกอบกิจกรรมอันใดในพืน้ ที่ทม่ี ปี ั ญหาด้าน
สิง่ แวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปั ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และ
ปั ญหา โรงงานอุตสาหกรรม การเผาอ้อย ในช่วงฤดูการตัดอ้อย ทําให้เกิดมลพิษในซึ่งอาจทําให้เกิดปั ญหา
ด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้
๖.) ปัญ หาด้า นสาธารณูป โภคและสาธารณูป การ การคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากถนน
ส่วนใหญ่เป็ นถนนหินหลุก และถนน คสล. และถนนลาดยาง ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พืน้ ที่ของพืน้ ทีใ่ นเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อให้บา้ นเมือง
มีความอยูอ่ ย่างยังยื
่ นต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

หน้า 27
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ส่ว นที่ ๓ การนําแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ไปสู่ก ารปฏิบ ตั ิ
๑. ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

๑.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

- แผนงานเคหะและชุมชน

๒.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

- แผนงานการเกษตร

๓.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ
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หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก
กองช่าง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม

หน่ ว ยงาน
สนับ สุน น
สํานักปลัด กองคลัง
กองช่าง กองสวัสดิการ
สังคม

กองคลัง
กองช่าง กองสวัสดิการ
สังคม

กองคลัง
กองช่าง

ที่
๔.

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านอนุรกั ษ์
ฟื้ นฟู และบริหารจัดการการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

แผนงาน
- แผนงานการเกษตร

๕.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และเสริมสร้างสังคมทีม่ ี
คุณภาพ

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

- แผนงานเคหะชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
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หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก
สํานักปลัด

หน่ ว ยงานสนับ สุน น
กองคลัง
กองช่าง

สํานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม

กองคลัง
กองช่าง

ที่
๖.

ยุทธศาสตร์
ด้าน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านการเมือง
บริการชุมชนและสังคม
การการบริหารและส่งเสริมการเพิม่
บริการชุมชนและสังคม
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การดําเนินงานอื่น

แผนงาน
- แผนงานเคหะชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
แผนงานบริหารทัวไป
่
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หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก
สํานักปลัด

หน่ ว ยงานสนับ สุน น
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โทร. 036 - 792455

//สํานักปลัด อบต.//

คํานํา
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผน และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีผ ลใช้บ ังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีห นังสือ ที่
มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ ผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ตลอดขนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่ ที่ประกาศใช้แล้วหรือดําเนินการก่อนวันที่
ระเบียบฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับให้แผนพัฒนาท้องถิน่ ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับต่อไป นัน้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดให้เมือ่ แผนพัฒนาจังหวัดได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะรับมนตรี และประกาศใช้แล้วทําให้แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
การดําเนินกิจการของจังหวัด และหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗
กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนัน้ เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปั จจุบ ัน ซึ่งเป็ นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทัง้
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี จงั หวัด แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กบั ประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่ เติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทัง้ กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็ นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ติ าม หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ส๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนัน้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ ได้ดําเนินการตามหนังสือสังการเป็
่
นที่เรียบร้อยแล้ว และจะใช้เป็ นแนว
ทางการพัฒนา ต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

อบต.นิคมลํานารายณ์

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐาน

๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๗

ส่วนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

๒๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๓๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๓๑

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๑๗๑

ภาคผนวก

๑๗๒

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

ส่ว นที่ ๔ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
***********************
๔.๑ การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทํ าแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น จะต้ องดํ าเนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมู่ บ้ านหรือแผนชุ มชน อั นมี ลั กษณะเป็ นการกํ าหนดรายละเอี ยดแผนงาน ดั งนั้ น จึ งต้ องมี การกํ าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู่
การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้ องมี การติ ดตามและติ ดตามและ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป
๑. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้อ ง
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ปี ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ ๑๕ คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
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(๓) ยุทธศาสตร์จงั หวัด 10 คะแนน
(๔) วิสยั ทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ทค่ี วรได้เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๒. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้อ ง
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ปี ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ไปปฏิบตั ใิ นเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ ารตัง้ งบประมาณ
ได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ นภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกี ารงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกําหนดตัวชีว้ ดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่ าด
ว่าจะได้รบั ๕ คะแนน
(๑๒) ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ทค่ี วรได้เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
๓. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้อ ง
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ปี ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ ๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จงั หวัด (๑๐)
๓.๔ วิสยั ทัศน์ (๕)
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)
๓.๖ เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐

๔.๒ การติดตามและประผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา โดยดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ ใช้การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3 และ
มีห ลักการประเมินผลโครงการที่ สําคัญ คือ การติดตามและประเมิน ผลโครงการว่าบรรลุวัตถุป ระสงค์ที่
กําหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
การวัด ผลในเชิงปริ ม าณและเชิงคุณ ภาพ
โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบ่งชีก้ ารปฏิบตั งิ าน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &
Norton
(๓) แบบมุง่ วัดผลสัมฤทธิ ์ (Result FrameworkModel (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบตั งิ าน(Process Performance Measuament System
(PPMS))
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วธิ กี ารแก้ปัญหาหรือเรียนรูจ้ ากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ หรือ
Problem-Solving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Method)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment Model)
(๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(๑๑) แบบอื่นๆ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดขึน้ ทัง้ นี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กรอบข้อ
(12) –(2Q) หรือเป็ นแบบผสมก็ได้เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลทีไ่ ด้จริงๆ
คืออะไร ค่าใช้จา่ ย (Cost) เวลา (Time) เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่ประชาชนได้ประโยชน์
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
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อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไรวัดผลนัน้ ได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key
Performance Indicator : KPIs)ผลกระทบ (Impact)

๔.๔ ข้อ เสนอแนะในการจัด ทําแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ในอนาคต
๔.๔.๑ ผลกระทบนํ า ไปสู่อ นาคต (เช่น จะทํา สนับสนุ น ส่งเสริม ป้ องกัน อย่างไร เป็ น
ต้น)
ในทฤษฎีท างวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนจะพัฒ นา เติบ โตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับ ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ๔ ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึง่ ประกอบไปด้วย
(1) สิง่ แวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)
(2) สิง่ แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
(3) สิง่ แวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ
(4) สิง่ แวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)
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สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยู่รอด

วิทยาการ
(Technology
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็ นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมต่างๆ ๔ ประการดังทีก่ ล่าว
มาแล้ว เพือ่ ให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูร่ อดต่อไปได้ วิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ านในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้องวิเคราะห์ตามสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปทัง้ ๔ ประการ ดังนี้
๑) การปรับ ตัว ให้เข้ากับ การเมือ ง(Political Environment) ที่เปลี่ย นแปลง
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปั จจุบนั อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็ น ๒
ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิน่ การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับ
รัฐบาลสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒ ิสภา ในส่วนของการเมืองระดับ ท้องถิ่นนัน้ ยังสามารถ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

แบ่งแยกย่อยออกได้เป็ นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทัง่
การเมืองในระดับหมูบ่ า้ นทีจ่ ะต้องมีการเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นโดยราษฎรในหมูบ่ า้ นนัน้ ๆ เป็ นต้น
ในสภาพข้อ เท็จ จริงปั จ จุ บ ัน และผลงานวิจ ยั ต่ างๆที่เกี่ย วข้อ งต่ างชี้ว่ า การเมืองใน
ระดับชาติ ยังมีอทิ ธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิน่ อยู่หลายประการ เช่น การเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่
ต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
จากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นพรรคพวกเดียวกันกับ
ราชการส่วนกลาง เป็ นต้น
ในอนาคต อํานาจหน้าทีแ่ ละบทบาทของนักการเมืองท้องถิน่ และข้าราชการท้องถิน่ จะ
เป็ นอย่างไรนัน้ ส่วนหนึ่งก็ขน้ึ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิง่ อิทธิพลจากการเมือง
ระดับชาติซ่งึ ถ่ายทอดออกมาเป็ นนโยบายของรัฐที่มตี ่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็ น 2 กรณี
กล่ า วคื อ การรวมอํ า นาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอํ า นาจการปกครอง
(Decentralization) ดังนัน้ ผู้ทีจะปฏิบ ตั ิงานใน อบต. จึงจําเป็ นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของ
นโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสถานการณ์ ดงั กล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
ในส่วนของปั จจัยการเมืองระดับท้องถิน่ ด้วยกันเองนัน้ ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเข้าใจ 175
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป็ นหน้ าที่ของฝ่ าย
การเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ ายควรต้องรูค้ วามเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิน่ ในทุก
ระดับทัง้ ระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บา้ น เพราะการเมืองท้องถิน่ เหล่านี้มคี วามเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั และจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิน่ ควรพยายามปรับ
ข้อเท็จจริงในท้องถิน่ ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึง่ ในบางครัง้ ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสม
กับ สภาพปั ญ หาและความต้องการของคนในท้อ งถิ่น ก็ต้อ งเป็ น หน้ าที่ข องข้าราชการท้องถิ่น ที่จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิน่ นัน้ ๆ จึงจะได้ช่อื ว่า
เป็ นนักบริหารการเปลีย่ นแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง
๒) การปรับ ตัว เข้ากับ เศรษฐกิ จ (Economic Environment) ที่เปลี่ย นแปลง
เมื่อ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ป ระชาชนยากจนเพิ่ม ขึ้น เป็ น
สาเหตุ ของปั ญ หาอื่น ๆที่กระทบต่ อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญ หายาเสพติด ปั ญ หาโสเภณี เด็ก
ปั ญหาประชาชนเรียกร้องในสิง่ ที่สามารถแก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ ามากกว่าสิง่ ที่แก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ยังยื
่ น เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสือ้ กันหนาวฟรี และของฟรีอ่นื ๆจาก อปท. เป็ นต้น ซึง่ สวนทาง
กับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจํากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเรือ่ งของการแจกของให้แก่ราษฎร
อีกปั ญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอา
เวลาไปทํางานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครัง้ อาจมีส่วนร่วมแค่การรับ เงินแล้วไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ รวมตลอดถึงปั ญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กบั
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ น
การส่งเสริมลักษณะนิสยั การพึง่ พิงรัฐอยูต่ ลอดเวลาของประชาชน เป็ นต้น
ดังนัน้ การสร้างกระบวนทัศ น์ (Paradigm) ทางความคิด ให้แก่ ป ระชาชนตามหลัก
“ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็ นสิง่ สําคัญทีน่ กั บริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
๓) การปรับ ตัว เข้ากับ สังคม (Social Environment) ที่เปลี่ย นแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละพืน้ ทีก่ ต็ อ้ งเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็ นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชน
ชนบท) ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็ นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ เป็ นต้น
สภาพของสังคมไทยมักเป็ นสังคมอุปถัมภ์ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ อาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
กําหนดนโยบายไปตอบสนองต่ อกลุ่มญาติพ่นี ้ องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตัง้ เมื่อไม่ได้รบั การ
ตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึน้ ในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนัน้
บุคลากรใน อบต. จึงจําเป็ นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่
ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิน่ ยุคปั จจุบนั ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความ
ขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มสี งั คมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิง่ ที่เหมือนๆกันได้หมด การ 176
ปฏิบตั งิ านทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยูค่ ่กู บั สังคมประชาธิปไตย
เสมอสําคัญเพียงแต่วา่ จะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งทีร่ นุ แรงนัน้ ได้อย่างไร
๔) การปรับ ตัว เข้ากับ วิ ท ยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ย นแปลง
ในปั จจุบนั กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึ กอบรมอยู่เป็ นประจํา เช่น การฝึ กอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึ กอบรมการ
จัดทําเว็บไซต์องค์กร เป็ นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆทีจ่ าํ เป็ น
และเกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติงานของ อปท.ที่ป รับ ปรุงให้ท ัน สมัย อยู่ทุ ก วัน ซึ่งพนั ก งานท้อ งถิ่น ให้
ความสําคัญในการอ่านหนังสือสังการของกรมส่
่
งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยูเ่ ป็ นประจํา ก็จะนํามาซึง่ การ
บริห ารงานที่มีป ระสิท ธิภ าพและไม่ ข ดั ต่ อ ระเบีย บ กฎหมาย หนั งสือ สังการที
่
่เปลี่ย นแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา
๔.๔.๒ ข้อ สังเกต ข้อ เสนอแนะ ผลจากการพัฒ นา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพือ่
นําไปสูข่ อ้ เสนอแนะ เป็ นต้น)
(๑) ผลกระทบนําไปสู่อ นาคต
(๑.๑) ปั ญหาสาธารณภัยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อัน
ได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย นํ้ าท่วม อัคคีภยั ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิด
ความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้ องกัน
ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

ต่ างๆ จัดตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดําเนิ นการได้
ทันท่วงที
(๑.๒) ปั ญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือ
คร่าต่อชีวติ ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตําบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า
ปาก ที่เกิดขึน้ กับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ ฝึ กอบรม ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้ องกัน ลงพืน้ ทีร่ ะงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
(๑.๓) ปั ญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาตํ่า ประชาชนในตําบลยังมี
คนรายได้น้อย มีหนี้สนิ เยอะ ไม่เพียงพอในการดํารงชีวติ ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคน
จน ผูม้ รี ายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตัง้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ให้กบั เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิ ดภาคเรียนเพื่อมี
รายได้
(๑.๔) ปั ญหายาเสพติดในตําบล ในพืน้ ทีย่ งั ไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และ
ยังไม่พบรายงานว่ามีผตู้ ดิ ยาเสพติด แต่เพื่อเป็ นการป้ องกัน มีแนวทางการป้ องกัน โดยการลงพืน้ ที่
ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรูก้ บั ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปั ญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจาก ในตําบลด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมูบ่ า้ นยังเป็ น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็ น
หลุมเป็ นบ่อ เกิดปั ญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ การคมนาคมล่าช้า 177
แนวทางการแก้ไข จัดทําแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุ น
จากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อ สังเกต ข้อ เสนอแนะ ผลจากการพัฒ นา
(๒.๑) ข้ อ สัง เกต จากการสํา รวจข้อ มู ล การลงพื้น ที่ในตํ าบล จะเห็น ว่ า
ประชาชนยังมีปัญหาทีจ่ ะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมังคง
่
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การศาสนาศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี กีฬ า สถานที่ผ่อนหย่อนใจ
สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุต สาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/
ไฟฟ้ า/นํ้ าประปา/แหล่งนํ้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล จากปั ญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเองได้จงึ ต้องเสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แก้ไข ทําให้มกี ารเสนอโครงการเข้ามาเป็ นจํานวนมาก ซึง่ งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ มีจาํ กัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้ อ เสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ดังนี้ ปั ญหาต่างๆ ทีถ่ ูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ควรนํามาพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญ โดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ
พัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น สมาชิก สภาท้อ งถิ่น ผู้นํ าหมู่บ้าน ตัว แทนส่ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประชาชนทัวไป
่ ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิน่ ต่อไป กรณีโครงการทีเ่ กินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เสนอขอรับการสนับสนุ นจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒ นา จากการพัฒ นาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้แก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยงั มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
สิง่ แวดล้อมที่ยงั มีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ทีส่ ่ง
กลิ่นเหม็นรําคาญ การพนันที่ยงั มีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี ทผ่ี า่ นมา เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ

*******************
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แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการแก้ปัญหากําลังไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน
บ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ 3

มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

หมู่ที่ 3

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่มี

กองช่าง

ไฟฟ้าใช้

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเพียงพอ

เพียงพอ

ส่วนภูมิภาค

100%
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ํา หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นการระบายน้ํา ตามแบบ อบต.
รวมทั้งลดปัญหาน้ําท่วม กําหนด ปร 4

1,494,000

ร้อยละของ ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ

กองช่าง

ประชาชน อุปโภค บริโภค รวมทั้ง กองคลัง

ขังในหมู่บ้าน

ได้รับ

ปร 5

เป็นการลดปัญหาน้ํา

ประโยชน์ ท่วมขังและปัญหา
ภัยแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

3. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ กว้าง 20 เมตร
หมู่ที่ 6

ประชาชนออกกําลังกาย ยาว 34 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,100,000

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ ประชาชนในพื้นที่มี

กองช่าง

ประชาชน สุขภาพแข็งแรง

กองคลัง

ตามแบบ อบต.

ได้รับ

กําหนด ปร 4

ประโยชน์

ปร 5

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

1,200,000

ซอยขวาง กม.130 หมู่ที่ 5

ความสะดวกปลอดภัย ยาว 4,000 เมตร

เชื่อมหมู่ที่ 4,3 ถึงหมู่ 11

ในการสัญจรไปมา

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 1 เส้นทาง

ประชาชนมีความ

กองช่าง

สะดวกในการจัญจร

หนา 0.05 เมตร

ต.ศิลาทิพย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือให้ประชาชนมี
หมู่ที่ 8

(ผลผลิตของโครงการ)

กว้าง 5 เมตร

ความสะดวกปลอดภัย ยาว 3,000 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

960,000

960,000

960,000 960,000

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 เส้น ประชาชนมีความ
ทาง

สะดวกในการจัญจร

กองช่าง

จากบ้านเนินหาด เชื่อมต่อ

ในการสัญจรไปมา

ตําบลเกาะรัง

หนา 0.15 เมตร
ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 2,250
ลบ.ม.

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือให้ประชาชนมี
กว้าง 4 เมตร
สายซับยาง หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ ความสะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 เมตร
หมุ่ที่ 3 ตําบลศิลาทิพย์

ในการสัญจรไปมา

256,000 256,000 256,000

256,000

1 เส้น ประชาชนมีความ
ทาง

กองช่าง

สะดวกในการจัญจร

หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่า 600
ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท)

7 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
หมุ่ที่ 9

เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ปากกว้าง 12.00 ม.

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

288,000

288,000

288,000 ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ ก้นกว้าง 8.00 ม.

ประชาชน ทําการเกษตร

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ลึก 3.00 ม.

ได้รับ

สามารถระบายน้ําได้

ยาว 1,000 ม.

ประโยชน์

กองช่าง

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน
8 โครงการขุดลอกคลองยาง
หมู่ที่ 9

เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ปากกว้าง 12.00 ม.

288,000

288,000

288,000 ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ ก้นกว้าง 8.00 ม.

ประชาชน ทําการเกษตร

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ลึก 3.00 ม.

ได้รับ

สามารถระบายน้ําได้

ยาว 1,000 ม.

ประโยชน์

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม

แบบ ผ. 02/1

กองช่าง

แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

9 โครงการขุดลอกคลองตะโก
หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ปากกว้าง 12.00 ม.

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

(KPI)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

288,000

288,000

288,000 ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ ก้นกว้าง 8.00 ม.

ประชาชน ทําการเกษตร

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ได้รับ

ลึก 3.00 ม.

สามารถระบายน้ําได้ดี ยาว 1,000 ม.

กองช่าง

ประโยชน์

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมควร สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 1000 เมตร
คํานวณ ถึงบ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 9 ชีวิตและทรัพย์สิน

2,600,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ
ประชาชน สะดวกในการจัญจร

หนา 0.05 เมตร

ได้รับ
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ. 02/1

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

11 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 8 เส้นวัดเนินหาด

สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 4,500 เมตร

ประชาชน สะดวกในการจัญจร

ถึงซับยาง

ชีวิตและทรัพย์สิน

ได้รับ

หนา 0.15 เมตร

กองช่าง

ประโยชน์
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 9 จากบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 9 สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 1000 เมตร
ถึงสุดเขต อบต.นิคมลํานารายณ์ ชีวิตและทรัพย์สิน

2,600,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ
ประชาชน สะดวกในการจัญจร

หนา 0.05 เมตร

ได้รับ
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ กว้าง 20 เมตร
หมู่ที่ 6

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,100,000

ประชาชนออกกําลังกาย ยาว 34 เมตร

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ ประชาชนในพื้นที่มี

กองช่าง

ประชาชน สุขภาพแข็งแรง

กองคลัง

ตามแบบ อบต.

ได้รับ

กําหนด ปร 4

ประโยชน์

ปร 5

14 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ํา เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ตามแบบ อบต.

2,000,000

ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ

หมู่ที่ 7

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ กําหนด

ประชาชน ทําการเกษตร

บ้านนายเบี้ย

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ได้รับ

สามารถระบายน้ําได้

ประโยชน์

กองช่าง

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีความ ยาว 454 เมตร
หมู่ที่ 7 สายกลางนา

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,220,000

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 เส้น ประชาชนมีความ
ทาง

สะดวกและปลอดภัยใน กว้าง 5.00 เมตร
ชีวิตและทรัพย์สิน

16 โครงการขุดลอกฝายคลอง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

กองช่าง

สะดวกในการจัญจร

หนา 0.05 เมตร

เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ปากกว้าง 12.00 ม.

288,000

288,000

288,000 ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ

กองช่าง

สันตีเหล็ก หมู่ที่ 3

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ ก้นกว้าง 8.00 ม.

ประชาชน ทําการเกษตร

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ลึก 3.00 ม.

ได้รับ

สามารถระบายน้ําได้

ยาว 1,000 ม.

ประโยชน์

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการขุดลอกคลองมะกัก เพื่อขุดลอกคลองน้ําฝาย ปากกว้าง 12.00 ม.
หมุ่ที่ 2

ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ ก้นกว้าง 8.00 ม.

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

(KPI)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

288,000

288,000

288,000 ร้อยละของ มีแหล่งน้ําสําหรับ
ประชาชน ทําการเกษตร

กองช่าง

ใช้ในช่วงฤดูแล้งและ

ลึก 3.00 ม.

ได้รับ

สามารถระบายน้ําได้

ยาว 1,000 ม.

ประโยชน์

ดีขึ้นในช่วงฤดูฝน
18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร
Para-Cape Seal หมู่ที่ 1

2,152,000

1 เส้น ประชาชนมีความ

สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 800 เมตร
ชีวิตและทรัพย์สิน

ทาง

กองช่าง

สะดวกในการจัญจร

หนา 0.05 เมตร

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท)

19 โครงการน้ําประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้น้ําอุปโภค
หมู่ที่ 2 เข้าหมู่บ้าน

(บาท)

(บาท)

100,000

จากประปาส่วน

บริโภคเพียงพอ

(บาท)

(บาท)

ร้อยละของ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองช่าง
ผู้ได้รับ

บริโภคเพียงพอ

กองคลัง

1,160,000 1,160,000 1,340,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ

กองช่าง

ภูมิ

ประโยชน์
20 โครงการลาดยาง หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร

600 เมตร 600 เมตร 500 เมตร ผู้ได้รับ

จากฝายคลองตะโก เชื่อมต่อ สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 600 เมตร
หมู่ที่ 8

ชีวิตและทรัพย์สิน

สะดวกและปลอดภัยใน

ประโยชน์ ชีวิตและทรัพย์สิน

หนา 0.05 เมตร

ปี 2563 ,2564
ยาว 500 ม. ปี 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน

แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

21 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อบรรเทาปัญหาความ หม้อแปลงไฟฟ้า
หมู่ที่ 8 บริเวณวัดเนินหาด

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา

200,000

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ ปัญหาด้านการใช้

กองช่าง

เดือดร้อนของประชาชน ตามแบบ ที่กําหนด

ผู้ได้รับ

กองคลัง

ในพื้นที่ด้านไฟฟ้า

ประโยชน์

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมควร

สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 450 เมตร

คํานวณ ถึงบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 9

ชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าตกลดลง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ได้รับ

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ ของตนเอง

หนา 0.05 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง

แบบ ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงาน : เคหะชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีความ กว้าง 5.00 เมตร
หมู่ที่ 9 จากบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 9

สะดวกและปลอดภัยใน ยาว 450 เมตร

ถึงสุดเขต อบต.

ชีวิตและทรัพย์สิน

หนา 0.05 เมตร

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หน่วยงาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความปลอด กองช่าง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ได้รับ

ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ ของตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
แผนงาน : ชุมชนและสังคม

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการส่งเสริมอาชีพภายใน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ ประชาชนในพื้นที

ตําบลนิคมลํานารายณ์

เพิ่มขึ้น

ตําบลนิคมฯ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ขึ้น

กองสวัสดิ
การสังคม

