สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คานา
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจาก จปฐ.
กชช2ค. ข้อมูลสาระสนเทศ และแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้านห้วยน าทรัพย์ หมู่ 2 ตาบลลาดกระทิง อาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทาขึนเป็นรูปเล่ม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดเวทีประชาคม
ร่วมกับภาคีการพัฒนา เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบลในอนาคต สรุปเป็นรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็น
ข้อมูลเผยแพร่ สนับสนุนส่งเสริมให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาและบริหารจัดการตาบลต่อไป
คณะผู้จัดทาขอขอบคุณผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกัน วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทา
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน จนเสร็จสมบูรณ์ โดยหวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานการพัฒนา หมู่บ้านฉบับนีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสนามชัยเขต
มิถุนายน 2562

สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)
1.1 ประวัติความเป็นมา
ตาบลลาดกระทิง พืนที่ของตาบลลาดกระทิงเมื่อก่อนมี สภาพเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลาย
ชนิดเช่น ช้าง หมู่ป่า เก้ง วัวแดง ไก่ป่า โดยเฉพาะวัวกระทิงชุกชุมมาก
คนกลุ่มแรกที่เข้ามา คือกลุ่มคนที่เข้ามาหาของป่าและตักนามันยาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากภาคอีสาน
คนกลุ่มที่สองที่เข้ามา คือกลุ่มคนที่เข้ามาทางานตัดไม้ให้กับบริษัทเอือวิทยา เป็นกลุ่มคนที่มาจากหลาย
จังหวัด รวมทังคนจีนที่มาจากเมืองจีนโดยตรง
คนกลุ่มที่สามที่เข้ามา คือกลุ่มคนที่เข้ามาจับจองพืนที่ป่าและโค่นล้ม ถางป่าเพื่อปลูกพืชไร่ (ประมาณ ปี
2492) การจั บ จองป่ า ในสมั ย นั นไม่ มี ข อบเขตที่ แ น่ น อนเพราะพื นที่ มี ม าก และไม่ ค่ อ ยมี ค นเข้ า มามากนั ก
การเดินทางลาบากต้องอาศัยมากับรถไฟลากไม้ และการเดินเท้า มีผู้คนที่เข้ามาเจ็บป่วยล้มตามไปมาก เพราะเป็น
ไขมาลาเรีย
ที่มาของชื่อตาบลลาดกระทิง คาว่าลาดกระทิงนันถูกเรียกกันมานานมากแล้ว จากคาขอกเล่าต่อกันมา
พอจะสรุ ป ได้ ว่ า ค าว่ า ลาดกระทิ ง นั นอาจจะมาจาก 2 ความเห็ น ความเห็ น แรกอาจจะเพี ยนมาจากค าว่ า
“ลากไปทิง” เพราะบริเวณนีเป็นที่สินสุดของทางทังสองทาง คือทางรถไฟ และทางรถยนต์ที่ชักลากไม้ออกจากป่า
ไม้ที่นาออกจากป่าก็จะนามากองทิงไว้บริเวณนีเพื่อรอการขนส่งทางรถไฟไปโรงเลื่อย คนในสมัยนันจึงเรียกบริเวณ
นีว่าที่ลากไปทิง และแรกเพียนเป็นลาดกระทิงในเวลาต่อมา ความเห็นที่ 2 อาจจะมาจากที่ บริเวณนีมีวัวกระทิง
ชุกชุมมาก เพราะมีอาหารและนาที่อุดมสมบูรณ์ จึงได้เรียกกันว่าลาดกระทิง
1.2 ประชากร
1.2.1 จานวนประชากรตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562

1.2.2 จานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ

แผนภูมแิ สดงช่ วงอายุประชากรตาม จปฐ. 2562 ตาบลลาดกระทิง
อาเภอสนามชัยเขต
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1.3 ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
1.3.1 ผู้นาชุมชน
ตาบลลาดกระทิงแบ่งพืนที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหิน
นายวิชาน บุญมาก
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนาทรัพย์
นายจารัส นิวัตร
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านท่าซุง
นางประพา เนียมสวย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยนาใส
นายวิรัตน์ วงศ์รื่น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่า
นางพัชรี เนื่องจานงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้าน กม.7
นายณัฐฐวุฒิ วัลลานนท์
กานันตาบลลาดกระทิง
หมูที่ 7 บ้านลาดกระทิง
นายเจริญ กันมะณี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านแปลงไผ่
นายพรเพ็ชร ประดับเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้าน กม.8
นายสุพันธ์ กาเหนิดทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแปลงแปด
นางธงชัย ธัญญะตุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน
นายกมลชัย แก้วหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน
1.3.2 กลุ่มองค์กร
1.3.2.1 องค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
นายบุญมี เจริญแพทย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
นายบุญหมั่น ประกอบธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
นายเมธี ทองคา
ประธานสภา อบต.
นายอานาจ รอดภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสาลี ราศี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสิทธิโชค นพเทาว์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายสุนันท์ ทรัพย์เจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายสมชาติ ธัญญประดิษฐ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายสุวรรณ ประยูรทรัพย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมชาย นพสมบูรณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายไพจิตร์ บรรพต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายณรงค์ พูลสวัสดิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายวาทิน กาเหนิดทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายประสงค์ นิวัตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นางอรสา ตุ้มประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายบน ไชยพรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

1.3.3 ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นา อช.)/อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ตาบลลาดกระทิง
นายบุญเรือน สวมศิริ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
นางสาวกิ่งแก้ว หงส์ทา ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จานวน 44 คน
1.3.4 ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/องค์กรเครือข่าย ในตาบลลาดกระทิง
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล จานวน 1 คณะ
ประธาน นางภิริยา ศรีเสาวคนธร
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล 1 คณะ ประธาน นางภิริยา ศรีเสาวคนธร
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จานวน 11 คณะ
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตาบลลาดกระทิง
ประธาน นายณัฐวุฒิ วัลลานนท์
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตาบลลาดกระทิง
ประธาน นางประพา เนียมสวย
กองทุนหมู่บ้าน จานวน 11 กองทุน
กลุ่มอาชีพสตรี จานวน 4 กลุ่ม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านห้วยหิน
ประธาน นายณัฐพล ผ่องแผ้วฉาย
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
ประธาน นางอรุณรุ่ง จูหลี
กลุ่มอาชีพสบู่ฟักข้าว
ประธาน นางคณาพร นาคง
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองแสง
ประธาน นายอานาจ รอดภัย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง
ประธาน นายสมชาย สมาน
เครือข่ายวนเกษตร
ประธาน นายครรชิต เข็มเฉลิม
ชุมชนห้วยนาใสในแผ่นดินน้อมเกล้า
1.3.5 อัตลักษณ์ “ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง เป็นองค์กรชั้นนาในการให้บริการสาธารณะ
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
1.4 ผลิตภัณฑ์ตาบลรายได้/ สภาพเศรษฐกิจ
1.4.1 ผลิตภัณฑ์ตาบล
ปุ๋ยชีวภาพ
ไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่
ข้าวเหนียวมะม่วง
จักสานจากไม้ไผ่
ปลาแดดเดียว
หมวกเสือสกรีน
ปลาส้ม
ไม้กวาดดอกหญ้า
นายาล้างจานขีเถ้าหมัก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ขนมตาล
กล้วยทอด
จักสานจากเชือก
ของฝากแกะสลัก
เห็ดนางฟ้า
ไข่เค็มสมุนไพร
ข้าวต้มหมู
สบู่ฟักข้าว

ข้าวมะลิ 105
ขนุนทอด
สับปะรดกวน
นาพริก
เก้าอีไม้พาเลท
ข้าวหลามโบราณ
แหนมหมู
ยาสระผมมะกรูด
นายาอเนกประสงค์

1.4.2 รายได้ จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2562)

- รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี

154,442.51 บาท
247,586.82 บาท

1.4.3 สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก/อาชีพรอง
อาชีพหลัก ได้แก่ รับจ้างทั่วไป จานวน 2,385 คน
อาชีพรอง ได้แก่ การเกษตร และ แปรรูป จานวน 1,070 คน

1.4.4 แหล่งทุนในตาบล
กองทุนหมู่บ้าน จานวน 11 กองทุน
กองทุนโครงการ กข.คจ. จานวน 2 กองทุน
สหกรณ์เครดิตยูเนียน จานวน 1 แห่ง
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จานวน 1 แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 8 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพเกษตรกร 6 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพสตรี (เงินทุนหมุนเวียน) 4 กลุ่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
1.5 แหล่งท่องเที่ยว และการบริการ
1.5.1 วัดพระธาตุวาโย
1.5.2 อ่างเก็บนาลาดกระทิง
1.5.3 โรงสีชุมชนบ้านหนองแสง
1.5.4 วนเกษตร
1.5.5 ศูนย์เรียนรูชุมชนบ้านห้วยหิน
1.5.6 สวนป่าลาดกระทิง
1.5.7 บึงห้วยนาใส
1.5.8 ตลาดนาวาโย
1.6 แผนที่

1.6.1 สภาพทั่วไปของตาบลลาดกระทิง
ลักษณะทั่วไปของตาบลลาดกระทิง เป็นพืนที่ราบ และมีบางส่วนเป็นพืนที่ลูกฟูก เป็นภูเขา พืนที่เหมาะ
สาหรับทาการเกษตร เช่นการปลูกพืชไร่ การทาสวนยางพารา การทาสวนผลไม้ การปลูกพืชผัก และการเลียง
สัตว์ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ระบายนาได้ดี สภาพอากาศร้อน
1.6.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อ อาเภอพนมสารคาม อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.6.3 การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมจากที่ว่าการอาเภอ ถึง ตาบลลาดกระทิง
ทางหลวงแผ่นดินสาย สนามชัยเขต - คลองหาด
ทางหลวงชนบทสาย สนามชัยเขต - บ้านสวนป่า
1.6.4 แหล่งน้าที่สาคัญของตาบลลาดกระทิง
อ่างเก็บนา จานวน 5 แห่ง
คลอง/ลาห้วย จานวน 8 แห่ง
สระนา จานวน 43 แห่ง
บึง/หนองนา จานวน 10 แห่ง
ฝายกักเก็บนา จานวน 7 แห่ง
บ่อนาบาดาล จานวน 56 แห่ง
1.7 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีทาบุญวันเข้าพรรษา
ประเพณีทาบุญวันออกพรรษา
ประเพณีสงกรานต์ รดนาดาหัว
ประเพณีทาบุญกลางบ้าน

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบ
2.1 บริหารจัดการ
ใช้องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง เป็นสถานที่หลักในการประชุมทาความเข้าใจ และวางแผนการ
พัฒนาตาบลผ่านการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะทางาน) เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดกระทิง ผู้นาชุมชน ผู้แทนชุมชน อาเภอสนามชัยเขต เป็นต้น และนาเครื่องมือต่าง ๆ มาวิเคราะห์ตาบล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

คณะทางาน ประกอบด้วย
1. กานัน ผู้ใหญ่บ้านตาบลลาดกระทิง
2. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
3. นักพัฒนาชุมชน อบต. ลาดกระทิง
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร ตาบลลาดกระทิง)
โดยข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย
1. ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค
2. ข้อมูลแหล่งทุนชุมชนต่าง ๆ ในตาบล
3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ จากการประชาคม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี
1. SWOT Analysis
2. Community Radar Analysis
3. วาดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ด้วย Google Map
4. การจัดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน / ตาบล
2.2 การดาเนินงาน
2.2.1 การถ่ายทอดการใช้โปรแกรม CIA และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA
ส านั ก งานพัฒนาชุ ม ชนจั ง หวัด ฉะเชิ ง เทราด าเนิน โครงการประกวดหมู่ บ้ า นสารสนเทศ เพื่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคณะทางานจากจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการใช้
โปรแกรม CIA และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม CIA ในวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
ศูนย์วิจัยยาง ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง รวม 40 ราย

2.2.2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่คณะทางานระดับตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง มอบหมายให้ นางสาวชุติภรณ์. สมประสงค์ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของตาบลลาดกระทิง
ในโครงการฯ ได้มีการทดลองใช้โปรแกรม CIA โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ บ้านห้วยหิน
หมู่ 1 ตาบลลาดกระทิง ซึ่งผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค และการได้ผล
ดังนี
ด้านการพัฒนาอาชีพ
ด้านการจัดการทุนชุมชน
การแก้ปัญหาความยากจน
การบริหารจัดการชุมชน
การจัดการความเสี่ยงชุมชน

( มีค่า 1.75 )
( มีค่า 2.00 )
( มีค่า 1.56 )
( มีค่า 1.57 )
( มีค่า 2.13 )

Community Radar Diagram:
ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาคุณภาพชึวิต
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จากการประมวนผลผ่านโปรแกรม CIA พบว่า บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีปัญหาหลักในด้านการแก้ปัญหาความยากจน และ การบริหารจัดการชุมชน ตามลาดับ
2.2.3 นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในระดับหมู่บ้าน
มีการประชุมทุกเดือน โดยมีภาคีเครือข่าย ๆ ต่าง ๆ มาเข้าร่วมเป็นประจา และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับตาบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการเชิญผู้นาในหมู่บ้าน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายระดับภาค บางครังก็มีระดับประเทศ และนากลับมาเผยแพร่ต่อชุมชน และบางครังหน่วยงานภาครัฐ /
เอกชน เข้ามาศึกษากระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้แทนกลุ่ม องค์กรทัง
ภาครัฐและเอกชน และประชาชนในหมู่บ้านจึงร่วมกันการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ,ความต้องการของชุมชน
และ แนวทางแก้ไขปัญหาของทุกหมู่บ้านในตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้
จุดมุ่งหมาย ที่ว่า “ องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง เป็นองค์กรชั้นนาในการให้บริการสาธารณะ บน
พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลการวิเคราะห์ ของทุกหมู่บ้านในตาบลลาดกระทิง แนบไว้ในภาคผนวก

2.3 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2.3.1 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง ประสานกับหมู่บ้าน และหน่วยงานภาคี ในการวาดขอบเขต
ของตาบลเพื่อใช้ในการกาหนดพืนที่ / กลุ่ม/ครัวเรือน เป้าหมาย ในการพัฒนา

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสนามชัยเขต ได้จัดอบรมการวาดแผนที่ชุมชนด้วย Google map
(ไม่ใช้งบประมาณ) ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสนามชัยเขต โดยมีคณะทางจังหวัด เป็นวิทยากร
บรรยายการวาดแผนที่ด้วย Google map

2.4 การจัดทาแผนงานบูรณาการ
มีการลงมติคัดเลือกกิจกรรมโครงการจัดทาแผนบูรณาการที่ได้จากการวิเคราะห์ CIA มีการจัดลาดับ
แผนงานตามความสาคัญ เพื่อเกิดแผนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

2.5 การดาเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ
เมื่อมีแผนก็ปฏิบัติตามแผนเพื่อเกิดการแก้ไขปัญหา และตรงตามความต้องการของชุมชน
2.5.1 โครงการส่งเสริมการทาน้ายาอเนกประสงค์

2.5.2 โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือก

2.5.3 โครงการส่งเสริมการแปรูปจากกล้วย

2.5.4 โครงการส่งเสริมอาชีพการทาสับปะรดกวน

2.6 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง มีการบูรณาการข้อมูลของทุกหมู่บ้านในชุมชนเพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรูได้ในวงกว้าง เพื่อการพัฒนา และรู้สึกภาดภูมิใจในตาบลตนเอง
2.6.1 มีเว็บไซต์ของ อบต. http://lkt.go.th

เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สถานที่สาคัญ ผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบล

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 ข้อมูล จปฐ.ปี 2562
3.2 ข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2562

สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

