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 อาศยัอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 17 (4) ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันา 
สามปีและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี โดยให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบก่อน
แลว้ผูบ้ริหารจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี   
 บดัน้ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี 
(2553 – 2555) แล้ว ในสมยัประชุมสามญัท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552  จึงประกาศใช้
แผนพฒันาสามปี (2553 – 2555) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ   ณ  วนัท่ี   20   พฤษภาคม  2552 
 
 

ลงช่ือ          รจนา    จนัทร์เพญ็ 
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     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว   

 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาสามปีให้แลว้เสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี       โดยแผนพฒันาสามปีท่ีจดัท าข้ึนตอ้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาของอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพฒันาของ
ท้องถ่ิน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีมีลกัษณะของการจดัท าต่อเน่ืองมาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เป็นการแปลงแผนการยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่การปฏิบติัตามแนวทางการพฒันาท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตร์การพฒันา  เพราะโครงการท่ีน ามาจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ้งมาจากโครงการ / กิจกรรม จากแผนพฒันาสามปี  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาสามปี (2553 – 2555) จะเป็น
เคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในการพัฒนา  
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและให้บริการ 
แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบา้นล านาวอยา่ง
แทจ้ริงต่อไป  
 
 

งานนโยบายและแผน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
 แผนพฒันาสามปี เป็นการแปลงยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั เป็นแผนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีหลกัวา่ภายใตย้ทุธศาสตร์แต่ละยทุธศาสตร์
จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง และภายใตแ้นวทางหน่ึงจะมีกิจกรรม/โครงการได้
มากกวา่หน่ึงกิจกรรม/โครงการท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ในแต่ละยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีผลต่อจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายยทุธศาสตร์การพฒันา 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปจดัท างบประมาณประจ าปี  
 แผนพฒันาสามปี คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ 
ท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี  โดยมีการปรับปรุงทบทวนทุกปี  มีลกัษณะกวา้ง ๆ  ดงัน้ี  
 1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
 2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ี 
ชดัเจนและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 



 การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการท าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันามาสู่การปฏิบติั เน่ืองจากแผนพฒันาสามปีไดน้ าโครงการ/กิจกรรม ในแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันามาบรรจุไวเ้พื่อจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉะนั้น วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนพฒันา
สามปีก็คือ การจดัล าดบั เรียบเรียง โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีผา่น
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ตามแบบและวธีิการน ามาสู่การปฏิบติัจริง 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 1. การเตรียมการจดัท าแผนและการจดัเก็บขอ้มูล 
 2. การจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน 
 3. การจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น 
 3. การจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 4. การพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี  
 5. การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมติั และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณา
อยา่งรอบคอบใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะมีความเช่ือมโยง
ระหวา่งกนั และมีผลทั้งในเชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
น ามาวิเคราะห์ตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1. ทีต่ั้ง ขนาด และอาณาเขต  
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งอยู่
ตอนกลางของอ าเภอบางขนั โดยมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงยืน่ยาวไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ตั้งอยู ่ณ หมู่ท่ี 15 ซ่ึงห่างจากท่ีวา่การอ าเภอบางขนัประมาณ 300 เมตร 
ห่างจากตวัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช ประมาณ 85 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 171.86 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 274,976 ไร่  มีอาณาเขตดงัน้ี  
  ทศิเหนือ ติดต่อ ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ทศิใต้ ติดต่อ ต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด และต าบลอ่าวตง อ าเภอ 
   วงัวเิศษ จงัหวดัตรัง 
  ทศิตะวนัออก ติดต่อ ต าบลบา้นนิคมและต าบลวงัหิน อ าเภอบางขนั  
   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ทศิตะวนัตก  ติดต่อต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   และต าบลดินแดง  อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี 
 2. ลกัษณะภูมิประเทศ  
  ต าบลบา้นล านาว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบเนินเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง เพราะตั้งอยู่
ระหวา่งเทือกเขาบรรทดั สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม ้ 
 3. ลกัษณะภูมิอากาศ  
  ต าบลบา้นล านาวมีลกัษณะภูมิอากาศอยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกออกเฉียง
ใต ้และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบดว้ย 
  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธนัวาคม   
  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
 4. การปกครอง 
  ต าบลบา้นล านาว มีจ านวนหมู่บา้นทั้งหมด 16 หมู่บา้น ซ่ึงทุกหมู่บา้นมีพื้นท่ีอยูใ่นเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวเตม็ทั้งหมู่บา้น ดงัน้ี  
   หมู่ท่ี 1  บา้นบางจนัสี   มีนายอ านวย จริตงาม เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 2 คน คือ นายสมพร ทองซงั และ นายวรัิช  กิจงาม 
  หมู่ท่ี 2 บา้นคลองเสาใต ้ มีนายส ารวจ แหวนเพชร  เป็นก านนั มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายราชนั ไชยวเิศษ และ นายวเิชียร  ทองแกว้ 



  หมู่ท่ี 3  ช่ือบา้นบางปริก มีนายทวปี รักเก้ือ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายนอบ ปราบปราม และ นายอนนัต ์จินดาวงศ ์ 
  หมู่ท่ี 4  ช่ือบา้นพรุพรี มีนายเจริญศกัด์ิ  แกว้เก้ือ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสุรินทร์ ทองยิง่ และ นายสมชาย พุทธโชติ 
  หมู่ท่ี 5  ช่ือบา้นน ้าน่ิง มีนายประพนัธ์ จนัทรังษี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นางทศันวรรณ  ฝาดซ้ิน  และ นายเขิม  ศรีโภคา 
  หมู่ท่ี 6  ช่ือบา้นเหนือโตน  มีนายนิคม ชูแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมชิตร  ชยัรงค ์ และ นางอาภรณ์  คุม้แกว้ 
  หมู่ท่ี 7  ช่ือบา้นพานแพ มีนายประพนัธ์  อ้ิววงัโส เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมคิด บุญชู และ นายนพพร สุทธิมาศ 
  หมู่ท่ี 8 ช่ือบา้นควนหินราว มีนายเถวยีน เพียรดี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมชาย  พุทธโชติ และ นายจ าเป็น ชอบท ากิจ 
  หมู่ท่ี 9  ช่ือบา้นไสยาสน์ มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายนิยม บ่อนอ้ย และ นายเจนวทิย ์ทองอร่าม 
  หมู่ท่ี 10  ช่ือบา้นควนชก มีนายวศิิษฏ ์ สันนุจิตร เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายไพโรจน์ บุญชู แ ละ นายเอกชยั สมผลึก 
  หมู่ท่ี 11  ช่ือบา้นเค่ียมงาม มีนายสุพรรณ์ ศรีสง่า เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสถาพร  โตชะนก  และ นายสงวน  แกว้เมือง 
  หมู่ท่ี 12  ช่ือบา้นเกาะปลา้ว มีนายประยทุธ รัตนบุรี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายชีพ  รัตนคช  และ  นายพิศ  ชายชาติ 
  หมู่ท่ี 13  ช่ือบา้นป่าเตย มีนายวาสนา จงจิต เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายค าใสย  ติณะโส  และ สญัญา  อินทร์ฤทธ์ิ 
  หมู่ท่ี 14  ช่ือบา้นล านาว มีนายวรีพงษ ์อ้ิววงัโส เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายสถิตย ์ จินดาวงศ ์ และ นายยงยทุธ  เพชรเรือนทอง 
  หมู่ท่ี 15  ช่ือบา้นรัตนธาร มีนายชยัรัตน์ บริพนัธ์ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายสวสัด์ิ  จิตรบรรจง  และ  นายบุญโชค  สามารถ 
  หมู่ท่ี 16  ช่ือบา้นทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธ์ิ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายนิคม  บุตรธรรมศร  และ  นางหนูเรียม  ชนะฤทธ์ิ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 5. ประชากร   
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีประชากร จ านวน 14,112 คน  3,805 ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นชาย 7,214 คน เป็นหญิง 6,898 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 82 คน/ตารางกิโลเมตร   
จ  าแนกตามหมู่บา้น ไดด้งัน้ี   
 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

(หลงั) ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

635 
475 
388 
497 
708 
465 
475 
396 
376 
215 
648 
504 
484 
244 
468 
236 

605 
424 
378 
470 
662 
423 
474 
378 
362 
204 
633 
453 
477 
244 
468 
243 

1,240 
899 
766 
967 
1,30 
888 
949 
774 
738 
419 

1,281 
957 
961 
488 
936 
479 

442 
219 
216 
230 
327 
231 
236 
192 
160 
98 
350 
239 
256 
206 
302 
101 

รวม 7,214 6,898 14,112 3,805 
 



 
 
 
 
 
 

จ านวนประชากรต าบลบ้านล านาว จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ 
 

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญงิ รวม 
0 – 5 694 614 1,308 
6 – 10 659 594 1,253 
11 – 15 648 654 1,302 
16 – 20 691 628 1,319 
21 – 25 645 688 1,333 
26 – 30 623 623 1,246 
31 – 35 685 627 1,312 
36 – 40 619 601 1,220 
41 – 45 575 503 1,078 
46 – 50 414 384 798 
51 – 55 296 264 560 
56 – 60 198 219 417 
61 – 65 151 148 299 
66 – 70 90 110 200 
70  ข้ึนไป 226 241 467 
รวมทั้งหมด 7,214 6,898 14,112 

 
 6. การศึกษา 
  ในปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวมีสถานศึกษาท่ีสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว 7 แห่ง สถานศึกษาท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 6 แห่ง สถานศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 1 แห่ง รวม 14 แห่ง   



 
 
 
 
 
 

จ านวนสถานศึกษาในต าบลบ้านล านาว  จ าแนกตามสังกัด 
 

ช่ือสถานศึกษา สังกดั ระดับทีเ่ปิดสอน 
1.   ศพด. บา้นบางจนัสี อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
2.   ศพด. บา้นไสยาสน์ อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
3.   ศพด. เจริญรัชตภ์าคย ์ อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
4.   ศพด. บา้นเค่ียมงาม อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
5.   ศพด. บา้นพรุพรี อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
6.   ศพด. บา้นน ้าน่ิง อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
7.   ศพด. บา้นเหนือโตน อบต. บา้นล านาว ปฐมวยั 
8.   โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ โรงเรียนเอกชน ปฐมวยั 
8.  โรงเรียนบา้นไสยาสน์ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
9.  โรงเรียนวดัล านาว กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
10.  โรงเรียนเจริญรัชตภ์าคย ์ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 
11.  โรงเรียน ตชด. ช่างกล 
        ปทุม วนัอนุสรณ์ 10 

กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

12.  โรงเรียนสังวาลยว์ทิ 7 กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
13.  โรงเรียนบางขนัวทิยา กระทรวงศึกษาธิการ มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
14.   ศูนยบ์ริการการศึกษา 
        นอกโรงเรียน อ. บางขนั 

กระทรวงศึกษาธิการ ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
 7. สาธารณสุข 
  ต าบลบา้นล านาวมีสถานบริการดา้นสาธารณสุข ดงัน้ี 
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง 



  - สถานีอนามยัประจ าต าบล / หมู่บา้น 1 แห่ง 
  - ศูนยป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีน าโดยแมลง 1     แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 5 แห่ง 
 
 
 8. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
  ต าบลบา้นล านาวมีองคก์ร หน่วยงาน กลุ่ม ท่ีใหบ้ริการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
  - สถานีต ารวจ 1 แห่ง 
  - ป้อมต ารวจ 1 แห่ง 
  - หน่วยกูภ้ยั 1 แห่ง 
  - ศูนย ์อปพร. ต าบลบา้นล านาว 1 แห่ง  
 
 9. สภาพทางเศรษฐกจิ 
  อาชีพ 
  ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพารา และมี
ประกอบอาชีพรับจา้ง และอาชีพคา้ขายบา้งเล็กนอ้ย โดยท่ีบางครัวเรือนมีอาชีพเล้ียงสัตวแ์ละปลูก 
ผลไมเ้ป็นอาชีพเสริม 
  การพาณชิย์ 
  - ธนาคาร 2 แห่ง 
  - ป้ัมน ้ามนัและก๊าซ  60 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูน ้ายางพารา 17 แห่ง 
  - โรงรมยาง 3 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑไ์มย้างพารา 2 แห่ง 
  - ร้านคา้   110 แห่ง 
  - ตลาด       5 แห่ง 

 10. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ทรัพยากรดิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีสภาพพื้นดินท่ีเหมาะต่อการ
เพาะปลูก โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 274,976 ไร่ 



  - ทรัพยากรป่าไม้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีทรัพยากรป่าไมอ้ยูเ่ป็น
จ านวนมาก  เน่ืองจากมีพื้นท่ีหลายแห่งเป็นเขตป่าสงวน   
  - ทรัพยากรน า้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีแหล่งน ้าธรรมชาติอยูใ่น 
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ล าหว้ย  ล าคลอง  หนอง  และบึง  เป็นตน้  อยูป่ระมาณ  50  แห่ง 
 
 
 11. การบริการโครงสร้างพืน้ฐาน 
  ถนน 

  ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน          3 สาย 
  1) ถนนลาดยางสายบ่อลอ้ – ล าทบั (หมายเลข 4151) ระยะทาง 11,550 เมตร 
  2) ถนนลาดยางสายบา้นล านาว – วงัวเิศษ (หมายเลข 4236) ระยะทาง 21,360 เมตร 
  3) ถนนลาดยางสายเค่ียมงาม – สวนปาลม์ (หมายเลข 4225) ระยะทาง   6,250 เมตร 
  ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จ านวน         1 สาย 
  1) ถนนลาดยางสายล านาว –  ดินแดง  ระยะทาง 5,800 เมตร 
  ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. นครศรีธรรมราช จ านวน        5 สาย 
  1) ถนนลาดยางสายบางปริก – ปากแพรก ระยะทาง    450 เมตร 
  2) ถนนลาดยางสายบา้นล านาว – บา้นทรายขาว ระยะทาง 1,600 เมตร 
  3) ถนนลาดยางสายควนหินราว – บางปริก ระยะทาง    700 เมตร 
  4) ถนนลาดยางสายไสยาสน์ – บา้นนิคม ระยะทาง    500 เมตร 
  5) ถนนลาดยางสายบางจนัสี – บา้นนิคม ระยะทาง 4,650 เมตร 
  ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จ านวน     85 สาย 
  1) ถนน คสล. จ านวน       5 สาย 
  2) ถนน ลูกรัง/หินคลุก/หินผุ จ านวน     81 สาย 
  ท่อเหลี่ยม จ านวน      4 แห่ง 

  แหล่งน า้ 
  1) สระน ้า  19 แห่ง 
  2) ฝายกั้นน ้า   9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าหว้ย, หนอง, บึง 48  แห่ง 

  ไฟฟ้า 



  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้        จ  านวน      3,036    ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้   จ  านวน          769    ครัวเรือน 

  ประปา 
  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการน ้าประปา     จ  านวน       1,868    ครัวเรือน 
  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา    ของส่วนทอ้งถ่ิน    จ  านวน   3   แห่ง 
       ประปาหมู่บา้น      จ  านวน   10  แห่ง   
 12. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  บุคลากร 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 65 คน แยกเป็น 
  - พนกังานส่วนต าบล  14 คน 
  - ลูกจา้งประจ า    1 คน 
  - พนกังานจา้งตามภารกิจ  36  คน 
  - พนกังานจา้งทัว่ไป  14 คน 

 13. สถานะทางการคลงัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ปี 2552 

(ประมาณการ) 

รายรับ 23,152,508.26 25,102,516.00 36,720,087.15 37,515,000.00 

รายจ่าย 18,915,870.33 22,419,090.38 34,491,711.34 37,515,000.00 

 
2.2   ข้อมูลพืน้ฐาน 
 1. ข้อมูลพืน้ฐานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว  ประกอบดว้ย  ถนนลาดยาง จ านวน 9 สาย ถนน คสล. จ านวน 5 สาย ถนนลูกรัง/หิน
คลุก/หินผ ุ จ านวน 81 สายตั้งแต่ปี 2548 – 2551 อบต. บา้นล านาว ไดท้  าการปรับปรุงซ่อมแซมและ
บุกเบิกถนนเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมอยา่งเพียงพอ สะดวก ปลอดภยั รวมทั้งได้



ก่อสร้างท่อเหล่ียม 5 แห่ง เพื่อแกปั้ญหาน ้าท่วมขงับนถนนในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นการป้องกนัการช ารุด
เสียหายของถนนอีกทางหน่ึง 
  แหล่งน า้ ต าบลบา้นล านาวมีแหล่งน ้าส าหรับใชเ้พื่อการเกษตร แยกเป็น สระน ้า 19 แห่ง 
ฝายกั้นน ้า 9 แห่ง รวมเป็น 26 แห่ง นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้าธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ล าคลอง หว้ย ต่าง ๆ  
  การประปา  มีประปา อบต. จ านวน 3 จุด และประปาหมู่บา้น 10 แห่ง มีแหล่งน ้าส าหรับ
ผลิตน ้าประปา จ านวน 22 แห่ง ซ่ึงจ านวนครัวเรือนท่ีมีน ้ าประปาใชปั้จจุบนัมี จ  านวน 1,868 ครัวเรือน 
และยงัมีครัวเรือนท่ีตอ้งการใชน้ ้าประปาเพิ่มอีก จ านวน 1,937 ครัวเรือน  
 ไฟฟ้า การให้บริการดา้นไฟฟ้าในต าบลบา้นล านาวด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงในต าบลบ้านล านาว มีจ านวนครัวเรือนท่ีย ังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ  านวน 769 ครัวเรือน  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวยงัได้ติดตั้ งไฟส่องทางตามบริเวณทางแยกและจุดเส่ียงต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน เพื่อให้มีแสงสว่างและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ช้รถใช้ถนนเวลา
กลางคืน  
 2. ข้อมูลพืน้ฐานด้านคุณภาพชีวติและสังคม  
  การศึกษา ผูบ้ริหารไดมี้นโยบายท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัในต าบล มี
จุดมุ่งหมายให้สถานศึกษาในต าบลบา้นล านาวมีมาตรฐานการศึกษา ปัจจุบนั อบต. บา้นล านาวมีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท่ีสังกัด อบต. จ  านวน 7 ศูนย์ มีผูดู้แลเด็ก จ านวน 28 คน นอกจากน้ียงัมีโรงเรียน 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 6 โรง มี ศูนย์บ ริการการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  
1 แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเอกชน จ านวน 1 โรงเรียน 
  ด้านสาธารณสุข  ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชนใหมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์  ส่งเสริมให้ออกก าลงักายเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพ  ไดจ้ดัให้มีการแข่งขนักีฬา อบต. บา้นล านาวคพั ข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยแต่ละ
คร้ังจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,500 คน และในแต่ละปี อบต. จะตั้งงบประมาณ
ส าหรับจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนในหมู่บา้นเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการสนับสนุนกีฬา
ชุมชน กีฬานกัเรียน  นอกจากน้ียงัส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
โรงพยาบาลบางขนั สถานีอนามยับา้นเค่ียมงาม และหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง เป็น
ประจ าทุกปี 
  ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน  ในปัจจุบนัสภาวฒันธรรมประจ าต าบลบา้นล านาวเป็นหน่วยงานหลกั
ในการด าเนินการเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดใ้ห้การ
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ ปี  กิจกรรมท่ีองค์การ



บริหารส่วนต าบลบา้นล านาวด าเนินการเองและสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืน เช่น โครงการวนักตญัญู วนั
ลอยกระทง  แห่ผา้วนัมาฆะบูชา งานวนัเดือนสิบ ห้องสมุดทางวฒันธรรม ในดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงนบัวนัก็จะสูญหายไปตามกาลเวลา  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวจึงไดส่้งเสริมให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อสืบทอดใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั 
 
 
  การสงเคราะห์ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาวไดมี้นโยบายในการส่งเสริมและใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ และ
ผูด้้อยโอกาสให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซ่ึงในต าบลบ้านล านาวมีผูสู้งอายุ จ  านวน 1,044 คน 
ไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพเดือนละ 500 บาท จาก อบต. บา้นล านาว จ านวน 277 คน ไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพตามนโยบายรัฐบาล 621 คน ให้การช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ จ านวน 96 คน ให้การช่วยเหลือ
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 6 คน  นอกจากน้ียงัได้สนับสนุนการจดักิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ
อยา่งต่อเน่ือง เป็นประจ าทุกปี  
 3. ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ  
  รายได้หลักของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านล านาวคือการท าสวนยางพารา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวจึงท าการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ในการจดัท าปุ๋ยหมกั
อินทรียชี์วภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิต นอกจากน้ียงัส่งเสริมอาชีพเสริมให้กบัประชาชนเพื่อเพิ่มราย 
โดยรวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ซ่ึงในต าบลบา้นล านาว มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เคร่ืองแกง กลุ่มหนงัตะลุง กลุ่มผา้บาติก กลุ่มไมก้วาดดอกหญา้ กลุ่มจกัสาน  
 4. ข้อมูลพืน้ฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  ผูบ้ริหาร อบต. บา้นล านาว ได้มีนโยบายท่ีให้ความส าคญักบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลายและบุกรุก ดูแลการจดัระบบการก าจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้าเสีย
จากโรงงานแปรรูปน ้ ายางพารา ซ่ึงในต าบลบ้านล านาวมีโรงแปรรูปน ้ ายางพาราทั้ งหมด 17 โรง  
 และมีโรงน ้ ายางท่ีไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนระบายทิ้ง ทั้ งหมด 17 โรง ซ่ึงส่งกล่ินเหม็นรบกวน
ประชาชน ในเร่ืองการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นท่ีป่าไม้
ท่ีถูกบุกรุกท าลาย อบต. บา้นล านาว ได้จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยกนั
อนุรักษป่์าไม ้ในเร่ืองการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มีหลุมขยะฝังกลบ 1 แห่ง  
 5. ข้อมูลพืน้ฐานด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  



  ผูบ้ริหาร อบต.บ้านล านาว ได้มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมด้านการเมืองการบริหารจดัการ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในดา้นการจดัท าแผนพฒันา การจดัซ้ือจดัจา้ง รวมทั้งการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ และด้านการพฒันาบุคลากรและเคร่ืองมือในการปฏิบติังานได้ส่ง
บุคลากรเขา้รับการอบรมแต่ก็ไม่ไดรั้บการอบรมอยา่งทัว่ถึงทุกคน 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ในปีที่ผ่านมา 

 

3.1   สรุปสถานการณ์การพฒันา 
 การพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมามีปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  สรุปไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 ด้านการบริหาร 
 1.1 การจดัแบ่งโครงสร้างขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลมีความชดัเจน  
 1.2 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถก าหนด 

นโยบายไดเ้องภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 1.3 การบริหารมีความคล่องตวัเน่ืองจากมี

ความพร้อมดา้นทรัพยากร  
 1.4 การแบ่งแยก/มอบหมายหนา้ท่ี

รับผดิชอบมีความชดัเจน 

1. ด้านการบริหาร 
 1.1 ความตอ้งการของประชาชนมีสูงแต่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอบสนอง
ความตอ้งการไดน้อ้ย 

 1.2 การประสานงานยงัมีนอ้ย 
 1.3 ภารกิจถ่ายโอนบางเร่ืองยงัเป็นเร่ือง

ใหม่ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
 2.1 มีระเบียบและกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.2 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถ

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที ่ 
 2.1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก 

ท าใหก้ารปฏิบติังานไม่ทนัต่อเหตุการณ์ 
 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจบทบาท



ออกขอ้บญัญติัภายใตก้รอบของ
กฎหมายเพื่อบงัคบัใชภ้ายในต าบล 

 2.3 มีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบเตม็
พื้นท่ีต าบล 

 2.4 มีแนวโนม้ไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.3 อ านาจหนา้ท่ีตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

ยงัไม่มีความชดัเจนในหลายภารกิจ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 สามารถก าหนดกรอบอตัราก าลงัได้

ตามภารกิจและงบประมาณ 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต

ต าบลและบริเวณใกลเ้คียง ท าใหเ้ขา้ใจ
วฒันธรรมและปัญหาของทอ้งถ่ิน 

 3.3 ก าลงับุคลากรมีความเหมาะสมกบั
โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ี 

3. ด้านบุคลากร 
 3.1 บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการปฏิบติังานในอนาคต  

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 มีรายไดจ้ากการจดัเก็บเป็นของตนเอง

ท าใหมี้ความคล่องตวัในการ
บริหารงาน 

 

4. ด้านงบประมาณ 
 4.1 งบประมาณมีจ ากดัแต่ความตอ้งการใช้

งบประมาณมีสูง 
 4.2 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจดัหารายได ้ 
 4.3 หว้งระยะเวลาในการจดัสรร/ 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าชา้  
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 

1 ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 ไดรั้บการผลกัดนัดา้นงบประมาณจาก

นกัการเมืองระดบัจงัหวดั 
 1.2 ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมือง 
 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 
 1.1 การประสานงานระหวา่งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนอ้ย 
 1.2 การรวมตวัเพื่อจดัตั้งกลุ่มทางการเมือง

และกลุ่มผลประโยชน์มีนอ้ย 
 1.3 ผูน้ าชุมชนในต าบลมีการแบ่งฝ่าย  

ไม่ร่วมมือกนั 
2. ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1 สินคา้หลกัของต าบลคือยางพารา 
 2.1 นโยบายรัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการ

ผลิตภาคการเกษตร 
 2.2 มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยมีากข้ึน 

2. ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1 น ้ามนัราคาแพงโดยต่อเน่ือง 
 2.2 การรวมกลุ่มอาชีพมีจ านวนนอ้ย 

3. ด้านสังคม 
 3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 
 3.2 มีสถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพยาบาล และสถาบนัทางศาสนาท่ี
สามารถรองรับการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 3.3 นโยบายรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

3. ด้านสังคม 
 3.1 ปัญหาอาชญากรรมเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่

ดีของต าบลและอ าเภอ 
 3.2 ปัญหาวยัรุ่น เยาวชน มีแนวโนม้รุนแรง

และเพิ่มมากข้ึน  

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.1 ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศท าใหมี้ความสะดวก 
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพในการ

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 4.1 เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมีราคาแพง และมี

ความยุง่ยากซบัซอ้นในการใชง้าน  
 4.2 การจดัเก็บและการคน้หาขอ้มูลยงัไม่



ท างานเพิ่มข้ึน  
 4.2 สามารถคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกไดท้นัต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

เป็นระบบท่ีดีพอ 
 4.3 บุคลากรขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยใีน

การปฏิบติังาน 
 
 
 
3.2   การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 จากการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี (2551 – 2553) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น 
ล านาว ไดด้ าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  สรุปโครงการท่ีด าเนินการไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ

ตามแผน 
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 59 20 33.90 
การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 72 36 50.00 
การพฒันาเศรษฐกิจ 14 6 42.86 
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 2 28.58 
การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

17 11 64.71 

รวม 169 75 44.38 
 
  รายละเอียดโครงการท่ีด า เนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (2551 – 2553) ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  

อย่างทัว่ถึง 
 

1. ปรับปรุงถนนสายบา้นนายนิคม - วงัหิน ม. 4 398,000 
2” ปรับปรุงถนนสายน ้าน่ิง - ทะเลสองหอ้ง ม. 5 264,500 
3. ปรับปรุงถนนสายพานแพ - หว้ยคุง้คงั ม. 7 404,000 



4. ปรับปรุงถนนสายวงัแทงเข ้ม. 8 148,000 
5. ปรับปรุงถนนสายบา้นนายปาน - บา้นนายรุ่น ม. 8 97,800 
6. ปรับปรุงถนนสายไสยาสน์ - บา้นบนควน ม. 9 296,840 
7. ปรับปรุงถนนสายควนชก - บา้นนิคม (บา้นป้าโมย้) ม. 10 145,550 
8. บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 7 ม. 11 271,500 
9. ปรับปรุงถนนสายเกาะปลา้ว - ควนอีแหวง ม. 12 391,000 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
10. ปรับปรุงถนนสายวงัวารี ม. 15 404,000 
11. ปรับปรุงถนนสายทุ่งโคกแค - หว้ยยงิชา้ง ม. 16 295,000 
12. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด  

 -  ถนนสายบา้นนายสมพงศ ์ม.1 45,000 
 -  ถนนสายบา้นนายอ านวย  ม. 1 54,200 
 -  ถนนสายวฒันานุสิทธ์ิ  ม. 1 74,000 
 -  ถนนสายบางจนัสี - หนา้ควน  ม. 1 97,000 
 -  ถนนสายซอยสมเด็จยา่  ม. 2 54,000 
 -  ถนนสายประปาหมู่บา้น  ม. 2 94,000 
 -  ถนนสายบา้นนายสมบูรณ์ มาศทอง  ม. 3 34,600 
 -  ถนนสายลานววั  ม. 3 69,500 
 -  ถนนสายนาไสยงู - ควนหินราว  ม. 3 45,600 
 -  ถนนสายบางปริก - ปากแพรก  ม. 3 25,000 
 -  ถนนสายบา้นนางอาวรณ์  ม. 4 77,500 
 -  ถนนสายบา้นนิคม - วงัหิน  ม. 4 98,000 
 -  ถนนสายบา้นนายก้ิมเต้ียน - สระน ้า  ม. 4 67,700 
 -  ถนนสายบา้นนางท่ิน ม. 5 81,500 
 -  ถนนสายน ้าน่ิง - ทะเลสองหอ้ง  ม. 5 75,500 
 -  ถนนสายอ่าวลุงคง - หนา้ควน  ม. 5 73,000 
 - ถนนสายซอยรวมใจพฒันาน ้าน่ิง  ม. 5 59,000 
 -  ถนนสายน ้าน่ิง - หนา้ควน  ม. 5 96,000 
 -  ท่อระบายน ้าถนนสายน ้าน่ิง - หนา้ควน  ม. 5 15,900 
 -  ถนนทางเขา้ท่ีทิ้งขยะ  ม. 6 72,500 



 -  ถนนสายเหนือโตน - ไร่ยาว  ม. 6 (ซ่อม 3 คร้ัง) 222,000 
 -  ถนนสายเหนือโตน - หว้ยเรียน  ม. 6 99,000 
 -  ถนนสายทุ่งไสนา  ม. 7 (ซ่อม 2 คร้ัง) 172,900 
 -  ถนนสายสวนปาลม์  ม. 7 97,000 
 -  ถนนสายเหนือคลอง ซอย 1  ม. 7 62,600 
 -  ถนนสายวงัแทงเข ้ ม. 8 24,000 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
 -  ถนนสายบา้นนายประจิน - บา้นนายธีระ  ม. 8 86,000 
 -  ถนนสายเกาะวา  ม. 8 35,000 
 -  ถนนสายทา้ยเภา  ม. 8 8,000 
 -  ถนนสายควนหินราว ซ. 2  ม. 8 33,700 
 -  ถนนสายบา้นนายไข่  ม. 8 8,700 
 -  ถนนสายควนหินราว - บางปริก  ม. 8 97,000 
 -  ท่อระบายน ้าสายวงัหินเพิง  ม. 8 10,900 
 -  ถนนสายบา้นนายเคียง  บวัทอง  ม. 9 21,400 
 -  ถนนสายซอยรวมมิตร  ม. 9 23,700 
 -  ถนนสายไสยาสน์ ซ. 1 (บา้นนายประมูล)  ม. 9 19,000 
 -  ถนนสายไสยาสน์ ซ. 2 (บา้นนางหนูออ้ย)  ม. 9 11,500 
 -  ถนนสายควนชก - บา้นนิคม  ม. 10 98,000 
 -  ถนนสายสระน ้า - ควนแม่แก่  ม. 11 97,000 
 -  ถนนสายศรีเทพ 13  ม. 11 99,900 
 -  ถนนสายศรีเทพ 1  ม. 11 12,800 
 -  ถนนสายศรีเทพ 15 ม. 11 97,000 
 -  ถนนสายศรีเทพ 28  ม. 11 57,000 
 -  ถนนทางเขา้ประปา  ม. 12 16,900 
 -  ถนนสายบา้นนายคล่อง  ม. 12 22,200 
 -  ถนนสายป่าเตย - ดินแดง  ม. 13 41,500 
 -  ถนนสายป่าเตย - ควนประ  ม. 13 98,000 
 -  ถนนสายหว้ยคราม  ม. 14 99,856 
 -  ถนนสายส าราญราษฎร์  ม. 14 97,000 



 -  ถนนสายบา้นนายอุดร  ม. 14 24,200 
 -  ถนนสายราษฎร์พฒันา  ม. 14 87,500 
 -  ถนนสายล านาว - ควนหินราว  ม. 14 90,000 
 -  ถนนแยกสายชอบท ากิจพฒันา  ม. 15 81,000 
 -  ถนนสายแยก 4151 - จดคลองล าตงั  ม. 15 98,000 
 -  ถนนสายรัตนธาร  ม. 15 98,500 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
 -  ถนนสายช่องหินขาว - ควนทุ่ม  ม. 15 67,000 
 -  ถนนสายควนทุ่ม  ม. 15 96,000 
 -  ถนนสายราษฎร์พฒันา  ม. 15 24,800 
 -  ถนนสายทุ่งปิดน ้า - สวนปาลม์  ม. 16 86,000 
 -  ถนนสายบา้นนายสมปอง - นายถาวร  ม. 16 77,000 
 -  ถนนสายในโตนพฒันา  ม. 6 89,000 
 -  ซ่อมแซมถนนสายหว้ยลึก (บา้นนางเช้ือ) 67,500 

13. ป้ายช่ือซอย – ถนน 100,000 
14. ซ้ือสัญญาณไฟกะพริบ 98,000 
1.2 แนวทางการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเกษตรให้ครบถ้วน     

เพยีงพอ 
 

 - - 
1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคทีม่ีประสิทธิภาพให้ทัว่ถึงทุกพืน้ที่  

1. ขยายเขตประปา  ม. 1 424,000 
2. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 2 447,800 
3. ปรับปรุงระบบประปา  ม. 14 258,614 
4. ปรับปรุงระบบประปา  อบต. 22,350 
5. ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น  ม. 10 189,000 
6. ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บา้น  ม. 13 189,000 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  

2.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
1. จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 111,170 
2. อาหารกลางวนั 3,665,200 



3. อาหารเสริม (นม) 2,830,720 
4. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 33,200 
5. บณัฑิตนอ้ย 20,000 
6. อบรมผูดู้แลเด็กปฐมวยั 37,870 
7. วสัดุการศึกษาเด็กเล็ก 96,000 
8. สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 99,795 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
9. ประเมินผลการด าเนินงานดา้นมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 8,685 

10. สนบัสนุนการศึกษาโรงเรียนในต าบลบา้นล านาว 367,230 
11. อบรมเพิ่มทกัษะชีวติแก่เยาวชน 30,000 
2.2 แนวทางพฒันาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต

วญิญาณ และสังคม 
 

1. สุขภาพดีถว้นหนา้ 99,960 
2. ควบคุมป้องกนัและก าจดัโรคพิษสุนขับา้ 48,200 
3. ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ (อุดหนุน รพ.บางขนั) 20,000 
4. วนั อสม. แห่งชาติ 30,000 
5. บูรณาการงานสุขภาพจิตโดยเครือข่าย อบต. สู่ชุมชน (อุดหนุน รพ.บางขนั) 40,000 
6. อบรมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 160,000 
7. อุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลบา้นล านาว 49,800 

2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือไม่ให้จ านวนผู้ติดยา
เสพติดเพิม่ขึน้ และลดจ านวนผู้เกีย่วข้องเดิมให้ลดลง 

 

1. อุดหนุนศูนยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอบางขนั 50,000 
2.4 แนวทางส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 

1. เพิ่มศกัยภาพ อปพร. ต าบลบา้นล านาว 100,000 
2. ลดอุบติัเหตุทางถนน (ท่ีจอดรถโรงเรียนวดัล านาว, โรงเรียนบา้นไสยาสน์) 103,000 
3. ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์ 22,665 
4. ซ้ือวทิยส่ืุอสาร อปพร. 100,000 

2.5 แนวทางส่งเสริมการกฬีาระดับพืน้ฐานและกฬีามวลชน สนับสนุนให้มีสนาม
กฬีา ลานกจิกรรม และ/หรือ อุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักายให้ครบทุกพืน้ที่ 

 



1. กีฬา อบต. บา้นล านาวคพั 230,000 
2. ซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 100,000 
3. ซ้ืออุปกรณ์กีฬาชกมวยเยาวชน 30,000 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

2.6 แนวทางส่งเสริม อนุรักษ์กจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งบูรณะบ ารุงรักษาศาสนสถานอ่ืน ๆ 

 

1. สนบัสนุนงานลอยกระทง 35,400 
2. วนักตญัญู 66,850 
3. วนัแม่แห่งชาติ 11,000 
4. 5 ธนัวามหาราช 35,000 
5. วนัปิยะมหาราช 3,000 
6. วนัมาฆะบูชา 30,000 
7. แห่หมรับเดือนสิบ 20,000 

2.7 แนวทางสงเคราะห์ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
1. ทศันศึกษาชมรมผูสู้งอายุ 50,000 
2. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ 2,268,000 

2.8 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดบริการทางเศรษฐกจิและสังคมขั้น
พืน้ฐานให้ชุมชนอย่างทัว่ถึง สนับสนุนการด าเนินงานของแผนชุมชนรวม 
ส่งเสริมกจิกรรมชุมชนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพฒันาท้องถิ่น 

 

1. สนบัสนุนค่าตอบแทนการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล จปฐ. 33,885 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  

3.1 แนวทางสร้างความเข้มแข็บงให้กบัเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร พฒันา
ให้มีความรู้ และเทคนิควธีิการในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 180,000 
3.2 แนวทางการพฒันาอาชีพทีส่อดคล้องกบับริบทของชุมชนและความต้องการ

ของตลาด 
 

 - - 



3.3 แนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน  
1. สนบัสนุนกลุ่มเคร่ืองแกง 20,000 
2. สนบัสนุนกลุ่มจกัสาน 10,000 
3. สนบัสนุนกลุ่มไมก้วาด 10,000 
4. สนบัสนุนกลุ่มหนงัตะลุง 10,000 
5. สนบัสนุนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 25,000 

ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4.1 แนวทางรณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

อนุรักษ์ป่าไม้ 
 

1. เด็กล านาวรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 19,275 
4.2 แนวทางส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพษิและ

ควบคุมกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและประชาชน 
 

 - - 
4.3 แนวทางเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

1. จดัซ้ือถงัขยะ 99,500 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  
5.1 แนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกทางการเมืองแบบ 

ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
 

 - - 
5.2 แนวทางส่งเสริมการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นทีต่อบสนองความต้องการใน

ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1. ประชุมประชาคมจดัท าแผนสามปี 4,715 
2. อบต. พบประชาชน 26,988 

5.3 แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า 

 

1. ซ้ือวสัดุส านกังาน 115,075 
2. ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 2,000 
3. ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 125,600 
4. ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 30,000 



5. วารสาร อบต. บา้นล านาว 84,000 
5.4 แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กร  

1. ทศันศึกษาดูงาน ปี 2551 250,000 
2. เพิ่มศกัยภาพพนกังาน อบต. บา้นล านาว 50,000 
3. ศึกษาดูงานของพนกังานส่วนต าบลบา้นล านาว 65,000 
4. ทุนการศึกษา 346,000 
 รวมทั้งหมด 21,520,293 

3.3   การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2551  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานจริงเพียง 
ร้อยละ 44.38 ของโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาปีงบประมาณ 2551 เน่ืองจากขอ้จ ากดัในด้าน
งบประมาณ แต่พิจารณาในดา้นการพฒันามีการพฒันาครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ โดยจะเนน้หนกั
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่พฒันา
เท่าท่ีควร รวมถึงการให้ความส าคญักบังานดา้นพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน 
สนบัสนุนดา้นการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัชาติ การใหค้วามส าคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการบริหาร
จดัการองคก์รไดพ้ฒันาองคก์รให้ทนัสมยั มีอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ พฒันาบุคลากร
ให้มีความรอบรู้และศกัยภาพในการปฏิบติังาน นบัไดว้า่แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
ล านาวฉบบัท่ีผา่นมาไดมี้ผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดบัดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 
4.1  วสัิยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

“ประชาชนมีสุข  ชุมชนพฒันา  การศึกษามีคุณภาพ” 
 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง 3 ปี 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
  แนวทางการพฒันา 
  1.1 พฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบลใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยัอยา่งทัว่ถึง 
  1.2 สนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรใหค้รบถว้น เพียงพอ 
  1.3 พฒันาสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพใหท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
  แนวทางการพฒันา 
  2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2.2 พฒันาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ครอบคลุมทั้ งด้าน กาย จิต ปัญญา และ
พฒันาสถานท่ีอยูอ่าศยัใหถู้กสุขลกัษณะ 
  2.3 รณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อไม่ให้จ  านวนผูติ้ดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
และลดจ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งเดิมใหล้ดลง 
  2.4 ส่งเสริมให้มีการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 



  2.5 ส่งเสริมการกีฬาทั้งระดบัพื้นฐานและกีฬามวลชน สนับสนุนให้มีสนามกีฬา ลาน
กิจกรรม และ/หรืออุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักายใหค้รบทุกพื้นท่ี 
  2.6 ส่งเสริม อนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งบูรณะบ ารุงรักษาศาสนสถานอ่ืน ๆ  
  2.7 สงเคราะห์ ส่งเสริม ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  
  2.8 สร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน จดับริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชน
อยา่งทัว่ถึง สนบัสนุนการด าเนินงานของแผนชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนให้ประชาชนมีบทบาท
ในการร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 
 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
  แนวทางการพฒันา  
  3.1 สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรรายยอ่ยในภาคการเกษตร พฒันาใหค้วามรู้และ
เทคนิควธีิการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.2 พฒันาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และความตอ้งการของตลาด 
  3.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินคา้ OTOP และสินคา้ชุมชน  
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  แนวทางการพฒันา  
  4.1 รณรงค ์สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและอนุรักษป่์าไม ้
  4.2 ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและประชาชน 
  4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมือง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  แนวทางการพฒันา 
  5.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหแ้ก่
ประชาชนทุกระดบั 
  5.2 ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดบัชุมชน
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  5.3 พฒันาการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส สนบัสนุนใหใ้ช้
ทรัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่า 
  5.4 พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 



4.3  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 นางสาวรจนา  จนัทร์เพญ็ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2551  มี 8 ดา้น ดงัน้ี  
 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง 
  1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. ให้ มี คุ ณภาพ  เพื่ อป ฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน จดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และท างานโดยอาศยั
“หลกัการมีส่วนร่วม” ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
  1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อยา่งครบครันและทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว โดยยึด “ประชาชน” เป็นหวัใจส าคญัในการท างาน ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ “ขา้ราชการ พนกังาน มีหน้าท่ีท าให้ประชาชนช่ืนใจ” ปฏิบติัต่อประชาชนอยา่งเท่าเทียม 
เสมอภาคกนั 
  1.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเก็บภาษีทุกชนิดใหเ้ป็นธรรม ชดัเจน เสมอภาคกนั 
  1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  1.5 ประสานการท างานของกลุ่มองคก์รต่าง ๆ มีความรักความเขา้ใจ สามคัคี เช่น กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุอสม. อปพร. ทอ้งท่ี – ทอ้งถ่ิน ฯลฯ  
  1.6 ผลกัดนั อบต. บา้นล านาว ใหเ้ป็นเทศบาล  
 2. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  2.1 ก่อสร้าง บุกเบิกถนนใหไ้ดม้าตรฐาน ใชไ้ดทุ้กฤดูกาล 
  2.2 จดัท าป้ายช่ือถนน – ซอย ใหค้รบทั้งต าบล 
  2.3 ด าเนินการติดตั้ งไฟกระพริบในแยกและเขตชุมชน พร้อมทั้ งขยายติดตั้ งไฟ 
แสงจนัทร์ใหเ้พียงพอในแยกหรือชุมชนต่าง ๆ  
  2.4 บริหารจัดการระบบประปาของ อบต. ให้มีคุณภาพ เพียงพอ ใช้ได้ตลอดทั้ งปี 
ปรับปรุงค่าน ้าประปาใหมี้ความเหมาะสม  
  2.5 จดัซ้ือรถน ้ า รถดบัเพลิง เพื่อรองรับกบัการแก้ไขสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทุกเวลา 
และรองรับการขยายตวัเป็นชุมชนเมือง ตลอดจนแกปั้ญหาภยัแลง้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.6 จดัท าป้ายบอกทาง เล้ียว, รร. รพ. อบต. ป้ายบอกสถานท่ีต่าง ๆ ส าหรับผูใ้ชถ้นน ฯลฯ 
 3. นโยบายด้านเศรษฐกจิ 



  3.1 สนบัสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มในต าบลให้มีความมัน่คงเป็นท่ียอมรับและมี
ช่ือเสียง มีรายได้ขยายโอกาส ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, หนังตะลุง 
เคร่ืองแกง ไมก้วาด) 
  3.2 สนบัสนุน ส่งเสริมศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้ขบัเคล่ือนเพิ่มผลผลิตกบั
เกษตรกร สนบัสนุนพนัธ์ไมต่้าง ๆ  
  3.3 ติดตามและบริหารตลาดสด อบต. ให้ชัดเจน พิทกัษ์สิทธิและผลประโยชน์ให้กบั 
พี่นอ้งคนล านาว  
 
 
 4. นโยบายด้านสังคมและประเพณอีนัดีงาม  
  4.1 พฒันาส่งเสริมเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มทุกกลุ่มในต าบลและสถาบันครอบครัวให้
เขม้แขง็ (กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย)ุ 
  4.2 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผูข้าดโอกาสสู่
สังคมท่ีไม่ทอดทิ้งกนั อยูใ่นสังคมอยา่งมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี เท่าเทียมกนั  
  4.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีอนัดีงาม ท านุบ ารุงวดั ศาสนา และวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น 
วนัลอยกระทง ชกัพระ แห่หมรับ. วนัพอ่ วนัแม่ วนัปิยะ ฯลฯ  
 5. นโยบายด้านการศึกษา กฬีา นันทนาการและการท่องเทีย่ว 
  5.1 เป็นเจา้ภาพหลักในการบริหารจดัการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทุก ๆ เร่ือง เช่น 
อาหารเสริมนม อาหารกลางวนั วสัดุ ส่ือ ปรับปรุงอาคาร ฯลฯ 
  5.2 สนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบัในต าบล (ประถมศึกษา มธัยมศึกษา กศน.) 
  5.3 จดังานกีฬาตา้นยาเสพติด จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหค้นล านาวใชต้ลอดทั้งปี 
  5.4 สนบัสนุนอุปกรณ์และสนามเด็กเล่น สถานท่ีออกก าลงักาย 
  5.5 สนบัสนุนกลุ่มนนัทนาการ สร้างสรรค์ให้คนล านาวมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น กลุ่มแอโรบิค มวยไทย นกกรงหวัจุก กลองยาว ลิเกป่า ฯลฯ  
 6. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและงานรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
  6.1 สนบัสนุนงานดา้นสาธารณสุข ทุก ๆ กิจกรรม เช่น เอดส์ เบาหวาน ความดนั  
  6.2 สนบัสนุนงานดา้นสุขภาพจิตและจิตเวชสู่ชุมชน 
  6.3 สนบัสนุนวคัซีน สารเคมี ป้องกนัโรคต่าง ๆ เช่น น ้ายา ทรายอะเบท 
  6.4 สนบัสนุนกิจกรรมของ อสม. เช่น ทศันศึกษา อบรม ฯลฯ  



  6.5 สนับสนุน เป็นเจ้าภาพหลักงานบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้ ง 1 ต าบล 1 ทีม กู้ภ ัย  
มีรถ + อุปกรณ์พร้อม พร้อมดูแลขวญัและก าลงัใจ อปพร. ใหมี้เกียรติและศกัด์ิศรี 
  6.6 จดัซ้ือโอ่งน ้า เพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้ 
  6.7 จดัระเบียบตลาด – ชุมชนใหเ้ป็นระบบระเบียบ 
 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สร้างจิตส านึกให้ชุมชนรักษาความสะอาด อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยูไ่ปรุ่นลูกรุ่นหลาน  
  7.2 บริหารจดัการหลุมขยะ และก าจดัขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ จดัซ้ือถงัขยะให้
เพียงพอ บริหารจดัการรถขยะใหใ้ชอ้ยา่งประหยดั คุม้ค่า  
  7.3 สนบัสนุนพนัธ์ุไมต่้าง ๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงาม  
  7.4 จดัท าซุม้ตอ้นรับ ซุม้เทิดพระเกียรติ 
  7.5 จดัท าป้ายบอกเขตป่าสงวน เขตหวงหา้มต่าง ๆ  
 8. นโยบายด้านการประสานงานไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  
  8.1 เป็นเจา้ภาพในการประสานงานดา้นไฟฟ้า ผลกัดนัใหมี้ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  
  8.2 เป็นเจา้ภาพในการประสานดา้นโทรศพัทบ์า้น มือถือ เพื่อการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว
และสะดวก 
  8.3 เป็นเจา้ภาพในการประสานดา้นเอกสารสิทธ์ิ เพื่อสภาพคล่อง มัน่คงของคนล านาว 
  8.4 เป็นเจา้ภาพในการประสานด้านธนาคาร เพื่อความสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
  8.5 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเป็นเขตควบคุมอาคาร ขุดดินถมดิน วางผงัเมือง 
เพื่อรองรับและวางแผนท่ีจะกระทบกบัสิทธิส่วนบุคคลในอนาคตต่อไป 
  8.6 ประสานโครงการ ดึงงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความเจริญ การพฒันาใน
ต าบลบา้นล านาว เช่น อบต. ใกลเ้คียง อบจ. นครศรีธรรมราช ทางหลวงชนบท แขวงการทาง กรม 
ฯลฯ   
 
4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช 
 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2553 ไดก้ าหนดข้ึน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ      โดยอาศยักรอบแนวทางจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์   การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั



นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดา้น    ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนปฏิบติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ไดท้บทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัปี พ.ศ.2552 ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์และพนัธกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
      1.1  พฒันาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบให้ไดม้าตรฐาน สะดวกปลอดภยั
อยา่งทัว่ถึง 
      1.2  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพและครบถว้นเพียงพอ 
      1.3  พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง
ทุกพื้นท่ี 
      1.4  ผลกัดนัให้มีการใช้ผงัเมืองรวมจงัหวดัเป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
               1.5  ผลกัดนัใหมี้การใชก้ฎหมายควบคุมอาคารอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติ 
      2.1  พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศกัยภาพเพื่อรองรับการ
พฒันา        ในทุกดา้น 
      2.2  พฒันาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จดัการศึกษาทั้ง
ในและ  นอกระบบ สนบัสนุนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมใหเ้ยาวชน  ประชาชน   ใ ช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

     2.3  รณรงค์ให้ เกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 
      2.4  พฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจดัการแพทย์
แผนไทย (แพทยท์างเลือก) ทั้งในระดบัชุมชน และ สถานพยาบาล 
      2.5  รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพยแ์ละ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง    ใหน้อ้ยลง 
      2.6  รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกนัการเกิดโรคไม่
ติดต่อ  เฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการป่วยและตายดว้ยโรคอุบติัใหม่ 
      2.7  ส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภยั  เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
              2.8  พฒันาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
จดัหาสถานท่ีจดักิจกรรมออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 



              2.9  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
พฒันา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
              2.10  สงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพึ่งพาตนเองได ้
              2.11  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน สนบัสนุนการจดัท าและ
ใชแ้ผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
 
 
 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
      3.1  สร้างความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย พฒันาองคค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2  พฒันาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และความตอ้งการของตลาด วสิาหกิจ
ชุมชน สนบัสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการ
ผลิต ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
      3.3  ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลงังาน
ทดแทน 
      3.4  สนบัสนุนการจดัรูปท่ีดินเพื่อการพฒันาชุมชนเมืองและชนบท 
      3.5  จดัใหมี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
      3.6  ฟ้ืนฟู พฒันาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว ทั้งแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั 
     3.7  ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย ์ และพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
     3.8  ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัพฒันาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองคค์วามรู้ใหม่ 
สนับสนุน  การวิจยัและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 
     4.1  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ 
     4.2  ส่งเสริมการบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีตน้น ้าและลุ่มน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตดัสินใจในการบริหารจดัการน ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภยัน ้าแลง้และน ้าท่วม 



     4.3  ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน 
ใหอ้ยู ่          ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
     4.4  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อยา่งพอเพียงและ
ย ัง่ยนื       การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
     4.5  ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บา้นมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรม       ท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการ
จดัการขยะชุมชน        ขยะอนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลดและคดัแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล 
และสนบัสนุนใหมี้ระบบเก็บขนและก าจดัขยะแบบรวมศูนย ์
      4.6  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั บ าบดัมลพิษ ทั้งดา้นวิชาการ บุคลากร และ
สร้างจิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
      4.7  ส่งเสริมสนบัสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก พลงังาน
ใสสะอาด 
      4.8 สนบัสนุนส่งเสริมการรังวดัและจดัท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
      4.9  ผลกัดนัให้มีระบบคุม้ครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
อนุรักษฟ้ื์นฟู ความหลากหลายของพนัธุกรรมทอ้งถ่ิน เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ท่ีเช่ือมโยงวิถี
ชีวติและวฒันธรรมชุมชน 
 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
      5.1  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลใหแ้ก่เยาวชน ประชาชนทุกระดบั ทุกภาคส่วน 
      5.2  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส สนบัสนุน  ให้ใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่า ปรับปรุงระบบขอ้มูลและรูปแบบการ
ใหบ้ริการประชาชน ลดขั้นตอน   การท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
      5.3  พฒันาและส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดบั
ชุมชนภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนบัสนุนใหมี้ระบบฐานขอ้มูลกลางและระบบ
การติดตามประเมินผล 
 5.4  พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ    ในการปฏิบติัราชการ  
 



4.5  ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1. การแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจงัหวดั 
 2. การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในพื้นท่ีอ าเภอชายฝ่ัง 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอปากพนงั อ าเภอ 
หวัไทร และอ าเภอท่าศาลา  
 3. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต ่า 
 4. การแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ทั้งระบบในเขตพื้นท่ีประสบปัญหาเร่งด่วนของ
จงัหวดั 
 5. การแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้ และท่ีดินท ากินของ
ราษฎร 
 6. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยเนน้การจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเส่ียง  
 7. ปัญหาท่ีเกิดตามสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น วกิฤติเศรษฐกิจ คนวา่งงาน สินคา้มีราคาแพง 
ฯลฯ  
 
4.6  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดันครศรีธรรมราช 

 ตามวสิัยทศัน์ คือ “นครศรีธรรมราช เมืองศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเท่ียว
น่าอยู ่สู่สังคมพฒันาท่ีย ัง่ยนื” โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย  
 1.  การขจดัปัญหาความยากจน  
 2. การพฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพ  
 3. การพฒันาเศรษฐกิจดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ ์ OTOP และการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 
 4. การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังาน  
 5. การพฒันาองคก์ร และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
4.7  ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร  
       และพทัลุง) โดยมีประเด็นมุ่งเนน้ 
 1.  การพฒันาดา้นการเกษตร (ยางพารา และปาลม์น ้ามนั) 
 2.   การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวและคมนาคมขนส่ง 
 
4.8  นโยบายรัฐบาล 



 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดแ้ถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เม่ือ
วนัอังคารท่ี   30 ธันวาคม 2551  รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้การใชคุ้ณธรรมน าความรู้ และจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิม
ด าเนินการและมีก าหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชดัเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปีของ
รัฐบาลซ่ึงมีก าหนดเร่ิมตน้ตั้งแต่ปีแรกเป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 1. นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 

 1.1  การสร้างความเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นแก่
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

  1.1.1  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดข้ึน
โดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟ้ืนฟูระเบียบสังคมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างความสมานฉนัท ์ภายใตก้รอบของบทบาทอ านาจและหนา้ท่ีขององคก์ร 

  1.1.2  จดัให้มีส านักงานบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองค์กรถาวร 
เพื่อท าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้โดยยึดมัน่หลกัการสร้างความสมานฉนัท์
และแนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกบัผูก้ระท าผิดอยา่งเคร่งครัดและ
เป็นธรรม ก าหนดจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เป็นเขตพฒันาพิเศษท่ีมีการสนบัสนุนแหล่งเงินกูด้อกเบ้ีย
ต ่า สิทธิพิเศษดา้นภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนบัสนุนให้เป็นเขตพฒันาพิเศษท่ีมีความ
ยดืหยุน่และหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 

  1.1.3  ปฏิรูปการเมือง โดยจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินการ
ปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบต่อการพฒันาประเทศ
อยา่งย ัง่ยนื และเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

  1.1.4  เร่งสร้างความเช่ือมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้
ความส าคญัต่อกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นล าดบัแรก และร่วมมือกบัรัฐสภาในการพิจารณาอนุมติั



เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีประเทศไทย      ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตอ้งลงนามในช่วงของการ
ประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพร้อมเป็น
เจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 14 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นประธานอาเซียน 

  1.1.5  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีก าลงัประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจดัท าเป็นแผน
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นท่ีครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการ
ท่องเท่ียว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย ์การสร้างงานและสร้างรายไดใ้นชนบท การพฒันา
แหล่งน ้ าธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 พร้อมทั้ งจดัท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเม็ดเงินของรัฐ
เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อใหส้ามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได ้

  1.1.6  เร่งสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และเร่งรัดมาตรการกระตุน้
การท่องเท่ียว โดยการด าเนินการร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศ และปรับแผนงบประมาณของ
ส่วนราชการท่ีไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อยูแ่ลว้ เพื่อใชใ้นการจดัการ
ฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายทัว่ประเทศ รวมทั้งลดหยอ่นค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดใหมี้การเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

  1.1.7  เร่งลงทุนเพื่อการพฒันาประเทศ โดยให้ความส าคญัแก่โครงการลงทุนท่ีมี
ความคุม้ค่ามากท่ีสุด  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพท่ีมุ่งสู่การป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ การ
ลงทุนพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการพฒันาระบบบริหารจดัการน ้ าและการชลประทาน ให้
สามารถเร่ิมด าเนินโครงการไดใ้นปี 2552 โดยให้ความส าคญัแก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และการรักษาวนิยัการคลงัของประเทศ 
รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

 1.2  การรักษาและเพิม่รายได้ของประชาชน 
  1.2.1  ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจา้งและป้องกนั

การขยายตวัของการ  เลิกจา้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม โดยใชม้าตรการ  จูงใจเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจา้งงาน 

  1.2.2  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนกัศึกษาจบใหม่ โดยจดัโครงการฝึกอบรมแรงงานท่ีวา่งงานประมาณ 500,000 



คน ในระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนดัและศกัยภาพ และรองรับแรงงานกลบัสู่ภูมิล าเนา เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่วสิาหกิจและธุรกิจชุมชน 

  1.2.3  เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูถู้กเลิกจ้างและผู ้
วา่งงานอนัเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการดูแลให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะไดต้ามกฎหมาย
โดยเร็ว การหางานใหม่ การส่งเสริมอาชีพอิสระ การสร้างงาน และการเพิ่มพูนทกัษะเพื่อปรับเปล่ียน
อาชีพ รวมทั้ งการจดัสวสัดิการท่ีจ าเป็น เช่น    การเพิ่มวงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อ
ช่วยเหลือลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง และการด าเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการสร้างงาน
และจดัท่ีท ากิน ตลอดจนการเขา้ถึงแหล่งทุน ส าหรับแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีถูกเลิกจา้งให้คืนสู่ภาค
เกษตร 

  1.2.4 สร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตวัเองได ้โดยจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปท่ี
แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานให้กู ้ยืมจาก
กองทุนผูสู้งอายเุป็น 30,000 บาทต่อราย 

  1.2.5  เพิ่มมาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนและกระตุ้น
ธุรกิจในสาขาท่ีไดรั้บผลกระทบ 

  1.2.6  สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจดัตั้ ง
กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจดัสรรเงินเพิ่มเติมให้จากวงเงินท่ีเคยจดัสรรให้เดิม เพื่อพฒันาแหล่ง
น ้ าและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติระดบัชุมชน ลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่งรัด
และลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  1.2.7  ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรผา่นกลไกและเคร่ืองมือ
ของรัฐใหมี้ประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกนัความเส่ียงทางการเกษตร ทั้งระบบประกนัความ
เส่ียงราคาพืชผลผ่านกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและระบบประกันภัยพืชผลอัน
เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 

  1.2.8  เร่งรัดและพฒันาตลาดและระบบการกระจายสินคา้ของสินคา้เกษตรและ
สินคา้ชุมชน เพื่อกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 

  1.2.9  จัดตั้ งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ และมีระบบการคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งพฒันาความเขม้แขง็ของเกษตรกรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  1.2.10  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ทัว่ประเทศ
ให้ปฏิบติังานเชิงรุก    ในการส่งเสริมสุขภาพในทอ้งถ่ินและชุมชน การดูแลเด็กผูสู้งอายุ คนพิการ 



การดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล      และการเฝ้าระวงัโรคในชุมชน โดยจดัให้มีสวสัดิการค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ อสม. เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

 1.3  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
  1.3.1  ให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนบัสนุนต าราในวิชาหลกั

ใหแ้ก่ทุกโรงเรียน จดัให้มีชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา 2552 และสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผูป้กครอง 

  1.3.2  ก ากบัดูแลราคาสินคา้อุปโภคบริโภคและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อการครอง
ชีพ ใหมี้ราคาท่ี      เป็นธรรม สะทอ้นตน้ทุนอยา่งเหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

  1.3.3  ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ในส่วนของการเดินทาง 
ก๊าซหุงตม้ และบริการดา้นสาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยู่เดิมให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และอยูบ่นหลกัการของการใชแ้ละบริโภคอยา่งประหยดั 

  1.3.4  ใชก้องทุนน ้ ามนัในการรักษาเสถียรภาพของราคาน ้ามนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์   ต่อการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและการใชน้ ้ามนัอยา่งประหยดั 

 1.4  จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพ่ือเร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และ
ก าหนดมาตรการและโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในภาวะเร่งด่วน 

  ในส่วนของนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาลชุดน้ี 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายข้อท่ี 2 ถึงข้อท่ี 8 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

 2.1  ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้มีความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วม
จิตใจและความรักสามคัคีของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้มีความจงรักภกัดี เทิดทูน 
ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์รวมทั้งป้องกนัอยา่งจริงจงัมิใหมี้การล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

 2.2  เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอก
ราช อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งการคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรียม
ความพร้อมของกองทัพ    การฝึกก าลังพลให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติภารกิจ และการจดั
งบประมาณให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของ     แต่ละเหล่าทพั ตลอดจนจดัให้มีแผนการส ารองอาวธุและ
พลงังานเพื่อความมัน่คง สนบัสนุนและส่งเสริมการวจิยัและ การพฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ไดเ้อง  ปรับสิทธิประโยชน์ก าลงัพล 



เบ้ียเล้ียง และค่าเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้ งสวสัดิการของก าลังพลให้
สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ พฒันาความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศอ่ืน ๆ และส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตก้รอบสหประชาชาติ 

 2.3  เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาโดยสันติวธีิ ใหค้วามส าคญักบัการส ารวจและการปักปันเขตแดนกบั
ประเทศเพื่อนบา้นอย่างถูกตอ้งตามขอ้ตกลงและสนธิสัญญา ประสานงานและร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อความมัน่คงในพื้นท่ีชายแดน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในบริเวณชายแดน 

 2.4  แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมัน่คง โดยการ
ปรับปรุงระบบการเขา้เมือง การจดัระเบียบชายแดน และการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว รวมทั้งการ
แกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิ  ของบุคคลท่ีชดัเจน บนความสมดุลระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลกบัการรักษาความมัน่คงของชาติ 

 2.5  เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ โดยให้ความส าคญั
แก่การพฒันาระบบและกลไกต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมขา้มชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งพฒันากฎหมาย และบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ   กบันานาประเทศและส่งเสริมการปฏิบติัตาม
พนัธกรณีระหวา่งประเทศภายใตก้รอบสหประชาชาติ 
 
 3.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

 3.1  นโยบายการศึกษา 
  3.1.1  ปฏิรูปการศึกษาทั้ งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ 

ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา   ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พฒันาครู พฒันาระบบการ
คัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชา
ประวติัศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิดวเิคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษา
นอกโรงเรียนเป็นส านกังานการศึกษาตลอดชีวิต และจดัให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่าง
แทจ้ริง 



  3.1.2  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้ งระบบ โดย
มุ่งเน้นในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้สนองตอบความตอ้งการด้านบุคลากรของภาค
เศรษฐกิจ 

  3.1.3  พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มี
คุณธรรม มีคุณภาพ     และมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหน้ีและจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกบัการลงทุน  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเน้นการพฒันา
เน้ือหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า 

  3.1.4  จดัให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษา   แก่ประชากรในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ ผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบากผูบ้กพร่อง       ทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม 
รวมทั้งยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 

  3.1.5 ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยการ จดักลุ่มสถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพ ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงข้ึน โดยภาครัฐเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างของการใช้ทักษะ
อาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนและความกา้วหน้าในงาน ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้
และนวตักรรมดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา 

  3.1.6  ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีการ
ประนอมและไกล่เกล่ียหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 

  3.1.7  ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

  3.1.8  เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน โดยใชพ้ื้นท่ีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนท่ีต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจยัพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้ งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง



ต่อเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชน โดยเช่ือมโยงบทบาทสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนั
ทางศาสนา 

 3.2  นโยบายแรงงาน 
  3.2.1  ด าเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐาน

แรงงานไทย โดยเฉพาะในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพการจา้งงาน โดยการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการผา่นการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระบบการจดัการปฏิบติัต่อแรงงาน
ดา้นสิทธิและคุม้ครองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 

  3.2.2  ปฏิรูประบบประกนัสังคมให้มีความเขม้แข็งมัน่คง ให้มีการบริหารจดัการท่ี
เป็นอิสระ โปร่งใส    และขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผูป้ระกันตนในเร่ืองการ
เจบ็ป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน 

  3.2.3  พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือท่ี มี
มาตรฐานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบนัและศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ
ให้มีศกัยภาพเพิ่มข้ึนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
ลกัษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกบัสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

  3.2.4  ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศอยา่งมีศกัด์ิศรีและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี โดยการสนับสนุนด้านสินเช่ือการไปท างานในต่างประเทศ การฝึกอบรมทกัษะฝีมือและ
ทักษะการใช้ภาษา การสร้างหลักประกัน   การคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปท างานใน
ต่างประเทศ และการติดตามดูแลมิใหถู้กเอารัดเอาเปรียบระหวา่งการท างานในต่างประเทศ 

  3.2.5  สนับสนุนสวสัดิการดา้นแรงงาน โดยจดัตั้งสถาบนัความปลอดภยัในการ
ท างาน จดัให้มีสถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศกัยภาพกองทุนเงินทดแทนในการ
ดูแลลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งจดัระบบดูแลด้านสวสัดิการแรงงานของ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคี  เพื่ อให้ เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกจา้ง นายจา้ง และภาครัฐ 

  3.2.6  จดัระบบการจา้งแรงงานต่างดา้วให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการ
ผลิต ไม่กระทบต่อ  การจา้งแรงงานไทย และความมัน่คงของประเทศ โดยการจดัจ าแนกประเภทงาน
ท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างดา้วท า และการจดัระบบการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว การขจดัปัญหาแรงงาน
ต่างดา้วผิดกฎหมาย และการจดัท าทะเบียนแรงงานต่างดา้วและระบบการตรวจสอบท่ีสะดวกต่อการ
ควบคุม 



  3.2.7  ส่งเสริมการมีงานท าของผูสู้งอายุและคนพิการ โดยการก าหนดใหมี้รูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผูสู้งอายุและคนพิการ อาทิ การท างานแบบบางเวลา 
การท างานชัว่คราว การท างานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการท างานของผูสู้งอายุท่ี
มีความช านาญเฉพาะดา้น 
  3.3  นโยบายด้านสาธารณสุข 

  3.3.1  สนบัสนุนการด าเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่ง
ด าเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเร้ือรัง โดย
ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพฒันาในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ สร้างแรงจูงใจ 
รณรงค์ให้เกิดการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั รวมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพฒันาบุคลากร ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
โดยจดัสรรทุนใหเ้พื่อกลบัมาท างานในทอ้งถ่ิน 

  3.3.2  สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค วนิิจฉยั และดูแล
รักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วน ทุกสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัปัญหาการ
ป่วยและตายดว้ยโรคอุบติัใหม่     ท่ีรวมถึงโรคท่ีมีการกลายพนัธ์ุเป็นสายพนัธ์ุใหม่ และโรคระบาดซ ้ า
ในคน อยา่งทนัต่อสถานการณ์ 

  3.3.3  ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล และพฒันาระบบเครือข่าย  การส่งต่อในทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยง
กนัทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทัว่ถึง มี
ทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถึ้งการรักษาพยาบาล            ในสถานพยาบาลเอกชน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

  3.3.4  ลงทุนผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ควบคู่กบัการ
สร้างขวญัก าลงัใจให้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายไดจ้ากเงินเดือน
และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
อาชีพดา้นการแพทย ์มีการกระจายบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพื้นท่ี ตลอดจนการลงทุนพฒันาและเช่ือมโยงระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพใหท้นัสมยั มีมาตรฐานสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

  3.3.5  ผลกัดนัการขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดบันานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม มีการประสาน



ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน         ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการใชท้รัพยากรทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบ        ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

  3.4.1  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้ ง
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ   ภูมิปัญญาไทย ให้มีความกา้วหนา้ มีการคน้ควา้ วิจยั ฟ้ืนฟู และพฒันา 
พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้     ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน 

  3.4.2 เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถานบันทางศาสนา 
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีและการเฝ้า
ระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ         การเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้ ง
สนบัสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค ์สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีให้แก่
เด็กและเยาวชน 

  3.4.3  สนบัสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ
วฒันธรรมไทยทั้งท่ีเป็นวิถีชีวติ ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่
สังคมโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

  3.4.4  ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกท่ีรับผิดชอบดา้นศาสนา เพื่อให้การ
บริหารจดัการ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีและสมานฉันทร์ะหวา่ง   ศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้น
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลกัธรรมในการด ารงชีวิตมาก
ข้ึน 
  3.5  นโยบายสวสัดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

  3.5.1  แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจดัหาท่ีดินท ากินให้แก่ผูมี้รายได้น้อย 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เช่น การปลูกป่า สร้างความเขม้แข็งของกองทุนหมู่บา้นและแหล่ง
เงินทุนอ่ืน ๆ ในระดบัชุมชน ให้มีกลไก  ท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตดัสินใจ
และน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนได ้

  3.5.2  ปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การลดหน้ีหรือยืดเวลาช าระ
หน้ี หรือลดอตัราดอกเบ้ีย หรือพกัช าระดอกเบ้ีย 

  3.5.3  เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย  คุณภาพชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมี้รายได้น้อยให้ดียิ่งข้ึน โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการ



ให้บริการสาธารณูปโภคให้ทัว่ถึง ปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รภาครัฐดา้นการเคหะและการอยู่
อาศยัของผูมี้รายได้น้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิการท างานขององค์กร รวมถึงพิจารณาจดัตั้ งองค์กรใน
ลกัษณะดงักล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลคุณภาพชีวิต    และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนผูมี้
รายไดน้อ้ยใหดี้ยิง่ข้ึน 

  3.5.4  สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผูสู้งอายุ โดยเน้นบทบาท
ของสถาบนัทางสังคม ชุมชน และเป็นเครือข่ายในการคุม้ครองทางสังคมและการจดัสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูสู้งอายุ รวมทั้งส่งเสริม   การน าศกัยภาพผูสู้งอายุมาใชใ้นการพฒันาประเทศ การถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการออม    และสร้างระบบประกนัชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
เขา้สู่วยัสูงอายอุยา่งมัน่คง 

  3.5.5  ให้ความส าคัญในการคุ้มครองผูบ้ริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ จดัตั้งองคก์รอิสระผูบ้ริโภค บงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีให้การคุม้ครองดูแล
ผูบ้ริโภคโดยเคร่งครัด รวมทั้งการใชก้ลไกทางกฎหมายในการป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในดา้น
อ่ืน ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝงหรือการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ 

  3.5.6  ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งชาย-หญิง ขจดัการกระท าความรุนแรง และ
การเลือกปฏิบติัต่อเด็ก สตรี และผูพ้ิการ ให้การคุม้ครองและส่งเสริมการจดัสวสัดิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมแก่ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือ ทุพพลภาพ และผูท่ี้อยูใ่นภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
พึ่งตนเองได ้

  3.5.7  เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้ งด้านการ
ป้องกนั การปราบปราม    การบ าบดัรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ควบคู่กบัการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และมีการบงัคบัใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขยายความ
ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาชาติในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  3.5.8  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดย
ส่งเสริมให้มีระบบติดตามและเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยเน้นการ
พฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสาร       การเตือนภยั และสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรชุมชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ใน
การป้องกนัปัญหาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ให้มีความ
เขม้แขง็ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชน 
  3.6  นโยบายการกฬีาและนันทนาการ 

  3.6.1  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดย
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันากีฬา จดัหาสถานท่ีจดักิจกรรมการออกก าลงักายและ



เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้ งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจ ในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

  3.6.2  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้ งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้ งน า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ จดัให้มีการควบคุมมาตรฐานการฝึกสอนดา้นการกีฬาให้มีคุณภาพ และ
สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 

  3.6.3  ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางและได้รับการยอมรับจาก
สากลยิง่ข้ึน 

  3.6.4  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการดา้นการกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการกีฬา จดักิจกรรมและสถานกีฬา 
รวมทั้งจดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นและชุมชน 

  3.6.5  ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพ 
กฎหมายเก่ียวกบัสวสัดิการนกักีฬา และกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการดา้นกีฬา
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
 4.  นโยบายเศรษฐกจิ 

 4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกจิมหภาค 
  4.1.1  สนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยประสาน

นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพื่อใหมี้ความสมดุลระหวา่งอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพของระดบัราคา    และการจา้งงาน 

  4.1.2  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ 
บริหารสภาพคล่องทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคล่ือนยา้ยทุนระหว่างประเทศ โดย
ติดตามความเคล่ือนไหวของธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งรวดเร็ว   รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือทางดา้น
การเงินภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในกรณีท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค 

  4.1.3  พฒันาตลาดทุนและระบบสถาบนัการเงินให้เขม้แข็งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของสภาวะการเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการลงทุนและการ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง โดยการแกไ้ขกฎ ระเบียบ และวางระบบการก ากบัดูแลให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงนวตักรรมทางการเงิน และส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของ
ประเทศในอนาคต 



  4.1.4  ส่งเสริมและรักษาวนิยัการคลงั โดยปรับปรุงแนวทางการจดัสรรงบประมาณ
ของประเทศ          ใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัเงินของแผน่ดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลงัของ
รัฐเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการก ากบัและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี 

  4.1.5  ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส และสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อ
สนบัสนุนการประหยดัพลงังาน และพลงังานทางเลือก 

  4.1.6  ก าหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความ
ชัดเจนของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม รวมทั้ ง
พฒันาเคร่ืองมือและกลไกการระดมทุน ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
วนิยัการคลงั และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

  4.1.7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาการให้บริการ การใช้ทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดตน้ทุนด าเนินงาน การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารจดัการภายใตห้ลกั  ธรรมาภิบาล และมีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี รวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูรัฐวสิาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.2  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 

  4.2.1  ภาคเกษตร 
   4.2.1.1  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจส าคญัให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุ จดัหาปัจจยัการผลิตและ
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความจ าเป็นพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโล
จิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดตน้ทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจดัพื้นท่ี    การผลิตพืชอาหารและพืช
พลงังานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับ      พืชพลงังาน 
เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 

   4.2.1.2  ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท าประมง โดยพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ประมงชายฝ่ัง   และประมงน ้ าจืด ทั้ งในระดับพื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม 
ยกระดบัราคาสินคา้ประมงโดยทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ปรับปรุงกฎหมายและเขตจบัสัตวน์ ้ าให้ชดัเจน
ระหว่างประมงเพื่อการพาณิชย์และประมงชายฝ่ัง และบังคับใช้   โดยเคร่งครัด รวมทั้ งพัฒนา
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น ้ า ควบคู่กับการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับ
ต่างประเทศในการท าประมงนอกและในน่านน ้ าสากล และส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในกิจการ



ประมง รวมทั้งจดัตั้งองคก์รระดบัชาติเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาการประมงของประเทศ ทั้งในดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ ้า และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองดา้นการประมง 

   4.2.1.3  พฒันาศกัยภาพสินคา้ปศุสัตว ์โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์
เศรษฐกิจส าคญั อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พฒันาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล พฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดในสัตว ์พฒันา
ศกัยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์และขยายการส่งออกสินคา้ปศุสัตวใ์น
ตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมการท าปศุสัตวอิ์นทรียค์รัวเรือน        ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.2.1.4  ดูแลเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรและการตลาดสินคา้เกษตร โดย
จดัให้มีระบบประกนัความเส่ียงดา้นราคาสินคา้เกษตร พฒันาตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าให้มีความ
เขม้แข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการคา้ส่งและ   คา้ปลีกสินคา้เกษตรในทุกภูมิภาค ผลกัดนัให้มีการเปิด
ตลาดสินคา้เกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทัว่โลก        และส่งเสริมระบบเกษตรพนัธะสัญญา รวมทั้ง
ใชร้ะบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตร 

   4.2.1.5  ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร โดยส่งเสริมการวจิยัและพฒันา
มาตรฐานการผลิตและ    ความปลอดภยัด้านสินคา้เกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดบั
ชุมชน และมีการเช่ือมโยงการผลิต      ทางการเกษตรกบัอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูป
สินคา้เกษตรท่ีไดคุ้ณภาพและมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินคา้ จดัตั้งเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรอยา่งครบวงจร รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาระหวา่งประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร และให้องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนสนบัสนุน
เงินทุนพฒันาเคร่ืองจกัรเพื่อแปรรูปขั้นตน้ของสินคา้เกษตร 

   4.2.1.6  สร้างความมัน่คงด้านอาหาร โดยส่งเสริมการท าการเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวนั 
และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชด าริ และสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน 
วนเกษตร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เพื่อลดการใชส้ารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 
รวมทั้งสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทางดา้นอาหาร 

   4.2.1.7  เร่งรัดการจัดหาแหล่งน ้ าให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรน ้ า    เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเนน้การเพิ่มสระน ้ าในไร่นาและ
ขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภยัและภยัแลง้   ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน ้ าให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัชนิดพืช เพิ่มพื้นท่ีชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจน
ขยายระบบการกระจายน ้าในพื้นท่ีชลประทานใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 



   4.2.1.8  คุม้ครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรมท่ีได้มี
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  ดา้นชลประทานแลว้ เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว 
ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน จดัหาท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารท่ีดิน และเร่งรัดการออก
เอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจนและชุมชนท่ีท ากินอยู่ในท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีสภาพป่าแล้วในรูป
ของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร 

   4.2.1.9  พฒันาภาคเกษตรให้มีความเขม้แข็ง โดยสร้างและพฒันาคุณภาพ
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการบริหารจดัการผลผลิตและการบริหารองค์กรเกษตรกร
รูปแบบต่าง ๆ ดว้ยองคค์วามรู้จากนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ผา่นระบบ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา    เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงภาคเกษตรและสังคมไทย 

   4.2.1.10  แก้ไขปัญหาหน้ีสิน ฟ้ืนฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
โดยเร่งด าเนินการจดัการหน้ีสินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ
รักษาท่ีดินท ากินใหแ้ก่เกษตรกร 
   4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 

   4.2.2.1  สร้างความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก
ให้กับอุตสาหกรรมไทย      ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินคา้ โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน สถาบนัวิจยั และสถาบนัการศึกษา ในการพฒันาความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร พฒันาการออกแบบ
สินคา้และผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความร่วมมือ    ในภูมิภาคในการผลิตสินคา้เชิง
ลูกโซ่ผา่นการเจรจาระหวา่งประเทศ 

   4.2.2.2  ก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ       ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร        และอุตสาหกรรมอญัมณี เป็นต้น โดยปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนดา้นภาษีและท่ีมิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนักลงทุนได้ และส่งเสริมการ
ร่วมทุนกบับริษทัต่างประเทศในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง 

   4.2.2.3  ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคา้
ให้ทดัเทียมและล ้าหน้าในระดบัสากล โดยสนบัสนุนให้มีกลไกการระดมทุนและประกนัความเส่ียง
ให้กบัภาคเอกชนเพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนลงทุนทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีมากข้ึน รวมทั้ง
ใหก้ารคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับสินคา้ท่ีผลิต ในประเทศและมีตราสัญลกัษณ์ไทย 



   4.2.2.4  เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัปริญญาตรี และก าหนดหลกัสูตรให้สามารถต่อ
ยอดในระดบัปริญญาได ้

   4.2.2.5  สร้างความเข็มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยรัฐอ านวยความสะดวก    ในการจดัตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเช่ือ 
ขยายขอบเขตการด าเนินการให้สินเช่ือ และประกนัสินเช่ือ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดงักล่าวได ้

   4.2.2.6  จัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเพื่ อส่งเส ริมการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นตน้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนของชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

   4.2.2.7  ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานสินคา้    และบริการ และมาตรฐานความปลอดภยัในสถานประกอบการและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  4.2.3  ภาคการท่องเทีย่วและบริการ 
   4.2.3.1  ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ม

ความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั พฒันาแรงงานฝีมือทั้ง
ในด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขา้
ด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเท่ียว รวมทั้ งสินค้าบริการท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย       ท่ีเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี
สมยัใหม่ 

   4.2.3.2  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเช่ือมโยง  กบัวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดา้น
การท่องเท่ียวและก าหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละภาคและกลุ่มจงัหวดัให้มีความ
เหมาะสมเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เช่น กรุงเทพมหานครท่ีทรงเสน่ห์ ภาคใต ้  เป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียว
ทางทะเลระดบัโลก ภาคเหนือเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมลา้นนา ภาคอีสานเป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวอารยธรรม 
มรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เป็นตน้ 



   4.2.3.3  พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว โดยจดัให้มีมาตรฐาน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว เช่น มาตรฐานธุรกิจน าเท่ียว มาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้าน
จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก มาตรฐานท่ีพกัและโรงแรม เป็นตน้ รวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท่องเท่ียว เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทน าเท่ียว มัคคุเทศก์ พนักงานร้านอาหาร 
พนกังานรถน าเท่ียว เป็นตน้ และปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว ทั้งในดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ 

   4.2.3.4  พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว โดย
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด และ
ก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนจุดขาย ท่ีมีความโดดเด่นของไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ระดบัโลก โดยเฉพาะความพร้อมของการให้บริการทางดา้นศูนยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้
ระหวา่งประเทศ และศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์เพื่อยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก 

   4.2.3.5  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งหมดให้มี
ความทันสมัยและสนับสนุน     ซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคบัใช้กฎหมาย
ทางดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  4.2.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 
   4.2.4.1  ส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผูน้ า

ทางธุรกิจ รัฐเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน และดูแล และใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้และ
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ป้องกนัการ
ผูกขาดตัดตอน ป้องกันการเอาเปรียบผู ้บริโภค     และให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภค รวมทั้ งออก
กฎหมายคา้ปลีกเพื่อก ากบัดูแลธุรกิจคา้ปลีกอย่างเป็นระบบโดยให้ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเก้ือกูลและย ัง่ยนื 

   4.2.4.2  ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทยโดยก าหนดกลยุทธ์
ดา้นการตลาดร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดท่ีมีอยู่แลว้และขยายฐานการตลาดไปสู่
ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยุโรปตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เป็นตน้ รวมทั้งพฒันาระบบการ
กระจายสินคา้ให้รวดเร็วโดยใชค้วามไดเ้ปรียบในเชิงแหล่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และศกัยภาพการขนส่ง
ของไทย 

   4.2.4.3  ใช้ประโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีทั้งในระดบัทวิภาคีและ
พหุภาคี ควบคู่ไปกบัการเจรจาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีท่ีมีปัญหา ทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา และท่ีไดมี้
การเจรจาไปแลว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 



ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยา    ผูไ้ด้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

   4.2.4.4  ปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเขา้ เพื่อป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม การทุ่มตลาด และสินคา้    ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 

   4.2.4.5  ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยให้มีการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้ถูกตอ้ง และปกป้องคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และผลิตภณัฑ์ไทยใน
ต่างประเทศ 

   4.2.4.6  ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีไทยมี
ศกัยภาพ โดยเฉพาะสินคา้อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินคา้และบริการท่ีใช้
นวตักรรมและภูมิปัญญา การลงทุนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งสนับสนุนการลงทุนใน
ต่างประเทศในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพ    และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

   4.2.4.7  ปรับปรุงประสิทธิภาพและจดัระบบการอ านวยความสะดวกทาง
การคา้และการลงทุนชายแดน โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการครบวงจร 
ระบบอ านวยความสะดวกช่องทางเดียว ระบบการตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
และระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

   4.2.4.8  ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เร่ืองภาษี โดย
ยกระดบัหน่วยงานพิจารณา   เร่ืองอุทธรณ์จากระดบักรมข้ึนมาอยูใ่นระดบักระทรวง และให้ตวัแทน
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินอุทธรณ์เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการ
ประกาศก าหนดเวลาแน่นอนในการวนิิจฉยัค าอุทธรณ์ 

 4.3  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  4.3.1  ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทัว่ถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการน ้ า
สะอาด ไฟฟ้า ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งพฒันาถนนไร้ฝุ่ น โดยยกระดบั
มาตรฐานทางในชนบทเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 

  4.3.2  พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งในด้าน
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมธุรกิจ
การให้บริการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการพฒันาบุคลากรโลจิสติกส์ 
รวมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นโลจิสติกส์อยา่งจริงจงั 



  4.3.3  พฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยเช่ือมโยงการขนส่งทาง
ถนน ทางราง ทางน ้ า และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ในภูมิภาค เป็นตน้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกส์  

  4.3.4  พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเช่ือมต่อการเดินทางกบัโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคา
ท่ีเหมาะสม รวมทั้งขยายการพฒันาระบบขนส่งมวลชนไปยงัเมืองหลกัในภูมิภาค 

  4.3.5  พฒันาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางท่ีมีปริมาณการ
ขนส่งหนาแน่น และพฒันาเส้นทางเช่ือมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ปรับปรุง
บูรณะทาง รวมทั้งพฒันาการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และลดตน้ทุนการขนส่ง 

  4.3.6  พฒันาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลกั และโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหวา่งเมือง        ให้เช่ือมโยงเมืองหลกัในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และ
สอดคล้องกบัการพฒันาโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟ รวมทั้งการ
ปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย   เพื่อลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภยัในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ 

  4.3.7  พัฒนากิจการพาณิชยนาวีและโครงส ร้างพื้ นฐานการขนส่งทางน ้ า 
โดยเฉพาะการพฒันาการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบงัให้มีมาตรฐานเป็นท่าเรือท่ีทนัสมยัระดบั
โลก พฒันาการขนส่งชายฝ่ัง และการขนส่งทางน ้ าภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เช่ือมโยง
กบัระบบขนส่งอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน ้าใหม้ากข้ึน 

  4.3.8  พฒันาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศ
ยานหลกัในภูมิภาค     ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างเพียงพอในอนาคต 
พฒันาท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน และธุรกิจเก่ียวเน่ือง      เพื่อสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบินการ
ท่องเท่ียว และการขนส่งสินคา้ทางอากาศชั้นน าของเอเชีย 

  4.3.9  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการขนส่ง 
เช่น การต่อเรือ       การต่อตูร้ถไฟและรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งดา้นการ
ผลิตและการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 



  4.3.10  เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่อยา่งจริงจงั ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ 
และการก ากบัดูแลการพฒันา       และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมี
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

  4.3.11  พฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเช่ือมโยงกับโครงข่าย
คมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้
แนวเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกโครงการสะพานเศรษฐกิจเช่ือมอ่าวไทยและอันดามัน และ
โครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกทาง
การคา้และการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีส าคญั       คือ ด่านหนองคาย แม่สอด 
มุกดาหาร สระแกว้ ด่านสิงขร และช่องเมก็ เป็นตน้ 
 
  4.4  นโยบายพลงังาน 

  4.4.1  พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึน โดยจดัหา
พลงังานใหเ้พียงพอ          มีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ    และเร่งให้มีการเจรจากบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัรัฐบาลเพื่อ
ร่วมพฒันาแหล่งพลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เพื่อลดความ
เส่ียงดา้นการจดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุน  การผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก   และโครงการผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ใน
การผลิตไฟฟ้า 

  4.4.2  ด าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ  โดย
สนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น 
แก๊สโซฮอล ์(อี 10 อี 20 และอี 85)     ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ดา้นพลงังาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้ ง
สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากข้ึน โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้
ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวจิยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง 

  4.4.3  ก ากับดูแลราคาพลงังานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็น
ธรรมต่อประชาชน      โดยก าหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการพฒันาพืช



พลงังาน รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการผ่านกลไกตลาดและกองทุน
น ้ามนั เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และส่งเสริมการแข่งขนัและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
รวมทั้งพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 

  4.4.4 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง  โดยรณรงคใ์ห้เกิดวินยัและสร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุน
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมี้การลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน        และมาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งการวจิยัพฒันาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดั
พลงังาน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อใหมี้การใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังานของประเทศ 

 
  4.4.5  ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้ งส่งเสริมให้เกิด
โครงการกลไกการพฒันาพลังงานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
  4.5  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  4.5.1  พฒันาโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ และ
สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการส่ือสารอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ 
สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร  และความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและสนบัสนุนการพฒันาประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งพฒันาบริการส่ือสารท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับความตอ้งการของภาค
ธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ บริการศึกษา บริการ
สาธารณสุข และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

  4.5.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้ งในด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์     โดยสนับสนุนให้มีการวิจยัและพฒันา รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลาง    ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค 

 5.  นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5.1  คุ ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้ า 

ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะแลและชายฝ่ัง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ เร่ง
จดัท าแนวเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยจดัแบ่งประเภทท่ีดินระหว่างท่ีดินของรัฐและเอกชนให้
ชดัเจน เร่งประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ก าหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายตน้น ้ าล า



ธารและฝายชะลอน ้ าตามแนวพระราชด าริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ป้องกนัการเกิด
ไฟป่า ปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าอย่างจริงจงั ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้าง
พงัทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีและฟ้ืนฟูดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหา รวมทั้งจดัให้มีระบบ
บริหารจดัการน ้ าในระดบัประเทศทั้งน ้ าผิวดินและน ้ าใตดิ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาค
เศรษฐกิจ     และการอุปโภคบริโภค 

 5.2  คุม้ครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความส าคญัเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษค์วาม
หลายทางชีวภาพ โดยส ารวจ จดัท าระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พฒันา และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงาน สุขภาพ และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมี   การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 5.3  จัดให้ มีระบบการป้องกัน  รวมทั้ งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ     โดยน าระบบขอ้มูลภูมิสารสนเทศมาใช้ก าหนดพื้นท่ีเส่ียงภยัหรือเตือนภยั
พิบติั พฒันาระบบฐานขอ้มูล และติดตั้งระบบเตือนภยั และจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานอนัจ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้ง ในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือเส่ียงภยัต่อ   ภยัพิบติัอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น ้ าท่วม 
แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น ้ าแล้ง ตลอดจนธรณีพิบัติและการเกิด   คล่ืนยกัษ์ในทะเล เป็นต้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทุกแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 5.4  ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้ งในรูปขยะ ขยะอันตราย 
มลพิษทางอากาศ กล่ิน เสียง และน ้ าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด  การใช้ซ ้ าหรือหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการป้องกนัมลพิษ
ตั้งแต่จุดก าเนิด เพิ่มศกัยภาพและ              ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการ
บ าบดัน ้ าเสีย ก าจดัขยะชุมชน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการจดัให้มีศูนยก์  าจดัขยะชุมชนกลาง
ในทุกจงัหวดั มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ส าหรับ         ผูก่้อมลพิษท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแกไ้ข
ปัญหามลพิษในพื้นท่ีท่ีวิกฤตซ ้ าซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ กบั
ผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการแกไ้ขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ 

 5.5  พฒันาองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
การส่งเสริม   การวิจยัและพฒันาท่ีชุมชนและนักวิชาการในท้องถ่ินมีส่วนร่วม และท่ีภาคเอกชน
สามารถน าไปใช้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่ง
ประหยดั และช่วยลดมลพิษ 

 5.6  ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชน 



และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปของสมชัชาส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วมบริหารจดัการ และจดัให้มีการใชร้ะบบ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิงกลยุทธ์  เพื่อเป็นกลไกก ากับให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้ง
สนองโครงการพระราชด าริดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกโครงการอย่าง
จริงจงั 

 6.  นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจัิย และนวตักรรม 
 6.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการวิจยัตามแนวพระราชด าริ การวิจยัและพฒันาทาง

วิทยาศาสตร์     และเทคโนโลยีทั้งงานวิจยัขั้นพื้นฐาน และงานวิจยัประยุกต์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในเชิงพาณิชยแ์ละพฒันาอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่งรัดการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีส าหรับผูพ้ิการ 
เทคโนโลยอีวกาศ เทคโนโลยพีลงังานทดแทน และเทคโนโลยเีพื่อความมัน่คง 

 6.2  เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรดา้นการวิจยัให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิต โดยพฒันาเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ 
และมีหน่วยงานวิจยัท่ีสามารถรองรับบุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอ เช่น ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจขนาดกลาง
และขยาดยอ่ม ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ  และอุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 6.3  ปฏิรูประบบการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยจดัใหมี้กองทุนวจิยัร่วมภาครัฐและ
เอกชนท่ีรัฐลงทุนร้อยละ 50 และจดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าให้กบัภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั เพิ่มเติม
งบประมาณดา้นการวิจยัของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจยัพื้นฐาน และการ
วิจยัและพฒันาแบบครบวงจรท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้และการจา้งงาน และการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า ทั้ งน้ีให้มีโครงการวิจยัท่ีก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภณัฑ์ วสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าเกษตร โดยเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชน สภาบันวิจัย และ
มหาวทิยาลยั ตลอดจนเครือข่ายวสิาหกิจ 
 7.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

 7.1  พฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั เพื่อส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดี    และการเคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมัน่คง และความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกนัของภูมิภาค      โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากบัประเทศเพื่อนบา้นภายใตก้รอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.2  ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระท่ีไทยด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียน และบรรลุการจดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน โดยให้อาเซียน
เป็นองคก์รท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยชน และ



ผลกัดนัให้อาเซียนมีบทบาทน าท่ีสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือกบั
ประเทศในเอเชียอ่ืน ๆ ภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และระหว่างเอเชียกบั
ภูมิภาคอ่ืน 

 7.3  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสนบัสนุนแนวทางการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของไทย 

 7.4  กระชบัความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทาง
การเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมทั้งแสวงหาตลาด
ใหม่ เพื่อพฒันาความร่วมมือดา้นทรัพยากร วตัถุดิบ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและองคค์วามรู้ใหม่ 

 7.5  ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลก ในเร่ืองการก าหนดบรรทดัฐานระหวา่ง
ประเทศโดยเฉพาะเร่ืองการคา้สินคา้เกษตร และกฎระเบียบด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา การปกป้อง
รักษาและฟ้ืนฟูสันติภาพและความมั่นคง การส่งเสริมและคุ้มครองค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ตลอดจนร่วมมือในการ
แกไ้ขประเด็นปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์รวมทั้งส่งเสริมให้ไทย
เป็นท่ีตั้งของส านกังานสาขาขององคก์ารระหวา่งประเทศ และมีความร่วมมือทางวชิาการกบัประเทศ
ก าลงัพฒันาเพิ่มข้ึน 

 7.6  สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้ งทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงท่ีได้ลงนามไวแ้ล้วและปรับปรุงแก้ไข
ขอ้ตกลงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบ     ต่อประชาชนและสังคม 

 7.7  ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในโลกท่ีมี
ผลกระทบ        ต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ 

 7.8  สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบัประชาชน 
โดยส่งเสริมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย และสนบัสนุนการเขา้ถึงในระดบัประชาชนกบัประเทศต่าง 
ๆ เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประเทศและ
ประชาชนไทย 

 7.9  คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทย      ในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 



 8.  นโยบายการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
 8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
  8.1.1  สนบัสนุนการกระจายอ านาจทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และความเป็นอิสระ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพึ่ งพาตนเองได้มากข้ึน โดยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอ านาจให้ท้องถ่ินจดัเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากข้ึน 
เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถจดับริการสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  8.1.2  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ยึดหลกัธรร
มาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน โดยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างาน ตลอดจนการจดับริการสาธารณะร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ของทอ้งถ่ิน 

  8.1.3 ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินให้ชดัเจน ไม่ซ ้ าซ้อน เพื่อสามารถด าเนินภารกิจท่ีสนับสนุนเช่ือมโยงกนั 
และประสานการใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเร่งรัดการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหมี้ การติดตามประเมินผลและรายงานผล
อยา่งต่อเน่ือง 

  8.1.4  บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่
ทอ้งถ่ินโดยสนับสนุน   การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจดัท าแผนพฒันา
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติและระดบั
ภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแผนชุมชน โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผน 

  8.1.5  สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถ่ินรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ี โดยสนบัสนุนใหท้อ้งท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมจดัตั้งเป็นมหา
นคร 

  8.1.6  สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ขา้ราชการ
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ พร้อมทั้งพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการ



ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนุนการสร้างค่านิยมของสังคม
ใหย้ดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริตและถูกตอ้งชอบธรรมและส่งเสริม  

  8.1.7  จดัระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตวั รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมพฒันาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขา้ราชการและ
เจา้หน้าท่ีของรัฐทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบบริการ
สาธารณะ พร้อมทั้งการพฒันาขา้ราชการ โดยเฉพาะขา้ราชการรุ่นใหม่ท่ีจะตอ้งเป็นก าลงัส าคญัของ
ภาคราชการในอนาคต 

  8.1.8  ปรับเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ          ให้เหมาะสมกบัความสามารถ และประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะท่ี
อาจแตกต่างกนัตามพื้นท่ี ตามการแข่งขนัของการจา้งงานในแต่ละสายอาชีพท่ีเหมาะสม และตาม
ความจ าเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไวใ้นราชการ รวมทั้ งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิต
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหดี้ข้ึน เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีขวญัก าลงัใจท่ีจะ
ปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 

  8.2.1  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมยัและเปิดช่องให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบหรือ ท าให้เกิดประโยชน์ทบัซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดบัอย่างจริงจงั   และสนบัสนุนให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐมากข้ึน ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คน
ไทยตอ้งไม่โกง” 

  8.2.2  พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบการอ านวยความยุติธรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส        และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการน าหลกัความยติุธรรมเชิง
สมานฉนัท์และหลกัการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท ให้มี
การจดัตั้งองคก์รประนอมขอ้พิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้องส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และ
คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย มีระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้
รวดเร็วและเป็นธรรมมากข้ึน 

  8.2.3  พฒันากฎหมายให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการคุม้ครองสิทธิ
ส่วนบุคคล         ปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนไดรั้บความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ
อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ทั้งน้ี   จะเร่งด าเนินการจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคก์รเพื่อ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม           ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมทั้ง



สนบัสนุนการด าเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการ
ตรากฎหมายของรัฐใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม 

  8.2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มาก
ข้ึน ภาคใตก้ารใชอ้าสาสมคัรเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกนั
อาชญากรรม การไกล่เกล่ีย       ขอ้พิพาท การตรวจสอบ การใช้อ านาจและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ส่งเสริมให้ผูก้ระท าความผดิ     ท่ีพน้โทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใชชี้วติร่วมกนัได้
อยา่งปกติสุข ตลอดจนจดัให้มีบริการดา้นทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้รายได้
นอ้ย 

  8.2.5  พฒันาระบบและวิธีการปฏิบติัในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเด็ก
หรือเยาวชนและผูใ้หญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บโอกาสในการแกไ้ข ฟ้ืนฟู   และสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลบัไปกระท าความผิด
ซ ้ าอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท่ีผูก้ระท าความผดิพึงไดรั้บ 

  8.2.6  สนับสนุนและพฒันาต ารวจให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็น
ต ารวจมืออาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี รวมทั้งด าเนินการใหมี้การกระจายอ านาจของต ารวจทั้งในส่วน
ท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัและกระจายอ านาจการบริหารไปยงัส่วนภูมิภาค 

  8.2.7  เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐได ้รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การติดตาม ประเมินผลการท างาน       ของต ารวจ อยัการ และผูใ้ชอ้  านาจรัฐอ่ืน ๆ 
  8.3  ส่ือและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

  8.3.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ
จากทางราชการ           และส่ือสาธารณะอ่ืนได้อย่างกวา้งขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งให้
กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน      มีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

  8.3.2  ปรับปรุงกลไกการส่ือสารภาครัฐให้ด ารงบทบาทส่ือเพื่อประโยชน์
สาธารณะและสร้างความสมานฉนัทใ์นชาติ 

  8.3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต์  ่า โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากกองทุนพฒันากิจการกระจายเสียง   และกิจการโทรทศัน์ 

  8.3.4  จดัให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือเพื่อให้ส่ือมีเสรี 
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายท่ีขดัต่อ



สิทธิเสรีภาพของประชาชน         และส่ือมวลชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย 
 
4.9  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซ่ึงก าหนดซ่ึงก าหนด
วิสัยทัศน์ของประเทศไว ้คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness 
Society) คนไทย    มีคุณธรรมน าความรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม  ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนือยู่
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมี     ธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใตแ้นวปฏิบติั
ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดงัน้ี 
 1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คง 
 3. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื 
 4. ยทุธศาสตร์การพฒันาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 

 เป้าหมายโดยรวมของการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 

 ด้านคุณภาพคนความเข้มแข็งชุมชนและสังคม 
 - พฒันาคนใหมี้สุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญา มีความสมดุล เขา้ถึงหลกัศาสนา มี
คุณธรรม น าความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ มีความมัน่คงในชีวติ 
 - พฒันาชุมชนเขม้แขง็ สงบ และแกปั้ญหาความยากจนใหชุ้มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 ด้านเศรษฐกจิ 
 - เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลมากข้ึน 
 - เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 - ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 
 ด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 - รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร 
 - รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 - วางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดา้นธรรมาภิบาล 



 - มุ่งใหธ้รรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคส่วนดีข้ึน 
 - สร้างองคค์วามรู้ประชาธิปไตย 
 
 
   
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพฒันา 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน           
 1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคมใน

ต าบลใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยั 
อยา่งทัว่ถึง 

23 8,550,000 32 28,700,000 35 30,030,000 90 67,280,000 

 1.2 แนวทางสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเกษตรใหค้รบถว้น เพียงพอ 

6 3,600,000 9 3,100,000 11 3,700,000 26 10,400,000 

 1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพใหท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี 

17 4,900,000 13 3,800,000 11 3,100,000 41 11,800,000 

รวม 46 17,050,000 54 35,600,000 57 36,830,000 157 89,480,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม         
 2.1 แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
15 7,130,000 16 8,130,000 15 7,130,000 46 22,390,000 

 2.2 แนวทางพฒันาสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนใหค้รอบคลุมทั้งดา้นกาย  
จิตวิญญาณ และสังคม 

14 1,650,000 12 850,000 12 850,000 38 3,350,000 

 2.3 แนวทางรณรงคป้์องกนัการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเพื่อไม่ให้จ  านวนผูติ้ดยาเสพติด
เพิ่มข้ึน และลดจ านวนผูเ้ก่ียวขอ้งเดิมให้
ลดลง 

3 110,000 3 110,000 3 110,000 9 330,000 

 2.4 แนวทางส่งเสริมใหมี้การจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

4 1,130,000 2 230,000 1 30,000 7 1,390,000 

 2.5 แนวทางส่งเสริมการกีฬาระดบัพื้นฐานและ
กีฬามวลชน สนบัสนุนใหมี้สนามกีฬา ลาน
กิจกรรม และ/หรืออุปกรณ์ส าหรับออก
ก าลงักายใหค้รบทุกพื้นท่ี 

5 880,000 5 880,000 4 480,000 14 2,240,000 



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
 2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษกิ์จกรรมดา้น

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งบูรณะบ ารุงรักษา 
ศาสนสถานอ่ืน ๆ 

4 410,000 4 410,000 4 410,000 12 1,230,000 

 2.7 แนวทางสงเคราะห์ ส่งเสริมผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูป่้วยเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

6 2,460,000 6 2,460,000 6 2,460,000 18 7,370,000 

 2.8 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 
จดับริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้น
พื้นฐานใหชุ้มชนอยา่งทัว่ถึง สนบัสนุนการ
ด าเนินงานของแผนชุมชนรวม ส่งเสริม
กิจกรรมชุมชนใหป้ระชาชนมีบทบาทใน
การร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 

8 1,465,000 5 365,000 5 265,000 18 2,095,000 

รวม 59 15,235,000 53 13,435,000 50 11,735,000 162 40,405,000 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ         
 3.1 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร

รายยอ่ยในภาคการเกษตร พฒันาใหค้วามรู้
และเทคนิควธีิการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

6 540,000 6 540,000 6 540,000 18 1,620,000 

 3.2 แนวทางการพฒันาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของชุมชนและความตอ้งการของ
ตลาด 

3 2,080,000 4 2,480,000 3 2,080,000 10 6,640,000 

 3.3 แนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินคา้ OTOP 
และสินคา้ชุมชน 

2 80,000 3 380,000 2 80,000 7 540,000 

รวม 11 2,700,000 13 3,400,000 11 2,700,000 35 8,800,000 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

        

 4.1 แนวทางรณรงค ์สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกนัและอนุรักษป่์าไม ้

3 180,000 3 180,000 3 180,000 9 540,000 

 4.2 แนวทางส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และประชาชน 

1 30,000 2 130,000 1 30,000 4 190,000 

 4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

3 150,000 3 150,000 3 150,000 9 450,000 

รวม 7 360,000 8 460,000 7 360,000 22 1,180,000 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

        

 5.1 แนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 

1 20,000 2 70,000 1 20,000 4 110,000 

 5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดบั
ชุมชนภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

 5.3 แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนบัสนุนใหใ้ชท้รัพยากรในการบริหาร
อยา่งคุม้ค่า 

8 980,000 8 580,000 8 580,000 24 2,140,000 

 5.4 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ
องคก์ร 

3 580,000 3 580,000 3 580,000 9 1,740,000 

รวม 14 1,620,000 15 1,270,000 14 1,220,000 43 4,110,000 

รวมทั้งหมด 137 36,965,000 143 54,165,000 139 52,845,000 419 143,975,000 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่างทั่วถึง 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 บุกเบิกถนนสายหว้ยลึกต่อเขต  
ม. 1 บา้นนิคม  ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวกในการเดินทาง 

ถนน 1 สาย  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

2 บุกเบิกถนนสายสามแยกบา้นลุง
แตงไปบา้นนายภมร เมืองทรัพย ์ 
ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวกในการเดินทาง 

ถนน 1 สาย  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

3 บุกเบิกถนนสายบางจนัสีต่อเขต 
ม. 16   ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวกในการเดินทาง 

ถนน 1 สาย  500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

4 บุกเบิกถนนสาย ศพด. ร้านคัว่
กล้ิง  ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวกในการเดินทาง 

ถนน กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนนสามแยกหวัสะพาน 
บางจนัสี ต่อเขต ม. 2 บา้นล านาว 
ม. 1 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

6 บุกเบิกถนนสายบา้นนายสมพงศ ์ 
สุดชู   ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 บาท 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายสุเทพ 
– บา้นนางเสง่ียม  ม. 1 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

8 ปรับปรุงถนนซอยสมเด็จยา่  
ม. 2 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 

 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

9 ถนน คสล. สามแยกหนา้ควน – 
สะพานคลองล าตงั 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 4,600 เมตร 

700,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

10 บุกเบิกถนนช่องแค – บา้นนาย 
สุบิน ม. 2 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว  1,500 เมตร 

350,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

11 ปรับปรุงถนนสายหลกัสิบ ม. 2 เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

12 บุกเบิกถนนสายซอยสมเด็จยา่  
- เขื่อน ม. 11 บางขนั  ม. 2 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 
 

 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

13 ท่อเหล่ียม  คสล. หว้ยชูแกว้  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม จ านวน 2 
ช่อง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

14 ถนน คสล. สายบา้นนายเมือง  
ม. 2 

เพ้ือปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

  450,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

15 บุกเบิกถนนสายลานววั –  
ควนประ ม. 3 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

450,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

16 ถนนคอนกรีตซอยสุขสบาย  ม. 3 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

17 ถนนหินคลุกสายบางปริก –  
เกาะวา ม. 3 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 580 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

18 ปรับปรุงถนนสายนาไสยงู  ม. 3 เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

  350,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

19 ปรับปรุงถนนสายบา้นนางสน   
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

20 ถนนคอนกรีตสายบา้นนายโชคดี  
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงถนนสายอ่าวนิลคลาน – 
อ่าวลุงคง  ม. 4 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงถนนรอบสระน ้ าพรุพรี 
ม. 4 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

23 ปรับปรุงถนนสวนปาลม์ -  
บา้นอ่าวนิลคลาน  ม. 4 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

24 ปรับปรุงถนนซอยบา้นนาย 
ก้ิมตว้น  ม. 4 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  180,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

25 ถนน คสล. สายช่องววั ม. 4 เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 

  800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

26 ปรับปรุงถนนสายเทพเจริญ  ม. 5 เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนน กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

27 ปรับปรุงถนนสายน ้ าน่ิง –  
อ่าวลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนน กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

 350,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางสายน ้ าน่ิง – 
ทะเลสองหอ้ง  ม. 5 

เพื่อใหมี้ความสะดวก 
ปลอดภยัในการใชถ้นน 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบจ.นครศรี 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

29 ปรับปรุงถนนสายน ้ าน่ิง –  
หนา้ควน ม. 5 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร 

  550,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

30 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายนิคม – 
บา้นนายเคล่ือน  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว  

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างท่อเหล่ียม ม. 5 เพ่ือระบายน ้ าท่วมขงั
บนถนน 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ปัญหาถนนช ารุดจาก
น ้ าท่วมขงัลดลง 

ส่วนโยธา 

32 ปรับปรุงถนนสายเหนือโตน –  
สา้นแดง ม. 6 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

72 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

33 ปรับปรุงถนนสายไร่ยาว –  
หว้ยเรียน ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

34 ถนนลาดยางสายไร่ใน – ไร่ยาว 
ม. 6 

เพื่อปรับปรุงถนนใหมี้
ความสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

35 บุกเบิกถนนสายไร่ใน – ในควน  
ม. 6  

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว    

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

36 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
หว้ยอีโส ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพานคอนกรีต 
กวา้ง  6 เมตร ยาว 15 
เมตร 

 2,500,000 บาท 
อบจ. นครศรีฯ 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

37 ก่อสร้างท่อเหล่ียมคลองล านาว  
ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม จ านวน 2 
ช่อง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

38 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยคุง้คงั ม. 7 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม จ านวน 2 
ช่อง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

39 ปรับปรุงถนน ม. 7 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

40 ถนนคอนกรีตสายควนหินราว  
ซ. 2  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

41 ปรับปรุงถนนสายควนหินราว – 
นาไสยงู ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

42 ปรับปรุงถนนสายบา้นเกาะวา 
พร้อมท่อเหล่ียม ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ท่อ
เหล่ียม 2 ช่อง 

 600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

43 ถนนคอนกรีตสายหว้ยทา้ยเภา  
ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

44 ก่อสร้างถนนลาดยางบา้นควนหิน
ราว – บางปริก ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

  5,000,000 บาท 
อบจ. นครศรีฯ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

45 ถนนคอนกรีตสายบา้นนายยว้น 
หว้ยหินเพงิ ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

46 ก่อสร้างท่อเหล่ียม  ม. 9 เพ่ือระบายน ้ าท่วมขงั ท่อเหล่ียม จ านวน 1 
จุด 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

   ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

47 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายจาง 
จด ม. 2  ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

48 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายเผียน 
ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

49 ถนนคอนกรีตควนชก – บา้น 
ป้าโมย้ ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีต กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,700 
เมตร 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

50 ถนนลาดยางไสยาสน์ – ป่าแตว้ 
ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

 8,000,000 บาท 
อบจ. นครศรีฯ 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

51 ถนนคอนกรีตควนชก – บางจนัสี 
ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีต กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

 600,000 บาท 
อบุต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

52 ปรับปรุงถนนควนชก – บา้นนิคม 
(ต่อเน่ือง) ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

53 ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายบา้น
นายช านิ – บา้นลุงเอียดท่าคลอง
ออก  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม ขนาด 3 
ช่อง 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

54 บุกเบิกถนนศรีเทพ 6 – ศรีเทพ 13  
ม. 11 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

55 ท่อ คสล. บา้นนายผิน  
สงัขสุ์วรรณ  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อ คสล. ขนาด 2 
ช่อง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ส่วนโยธา 

56 ปรับปรุงถนนสายบา้นนาย
ประสิทธ์ิ – ควนแม่แก่ ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 350,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

57 ก่อสร้างสะพานบา้นนายศรีปาน 
มณีรัตน์ ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพาน 1 แห่ง  500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

58 ปรับปรุงและบุกเบิกถนนสาย 
ศรีเทพ 8 จรดสายศรีเทพ 13  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  250,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

59 ถนน คสล. สายศรีเทพ 1  ม. 11 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

60 ปรับปรุงและบุกเบิกถนนสาย
บา้นนายเวยีง-ท่าคลองออก ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน กวา้ง 6 เมตร 
ยาว  2,500 เมตร 

350,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

61 ก่อสร้างท่อเหล่ียมจุดบา้น 
นายวชิาญ ค าแหง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม จ านวน 2 
ช่อง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

62 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตถนน
สายบา้นนายเวยีง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

 800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

63 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายสุวทิย ์
– นายคล่อง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

  150,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

64 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายสีดา – 
บา้นนายปาน ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

65 ปรับปรุงถนนสายป่าเตย –  
ควนประ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,100 เมตร 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

66 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายเพ่ิม  
ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

67 ปรับปรุงถนนสายในโตน ม. 13 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

68 ถนนคอนกรีตสายส าราญราษฎร์  
ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

69 ถนน คสล.สายสองพี่นอ้ง  
(บา้นนายอุดร)  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

70 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น 
นายเพง็  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

71 บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค  ม. 15 เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

72 บุกเบิกถนนช่องหินขาว –  
ควนทุ่ม ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

73 บุกเบิกถนนควนทุ่ม – ควนตีน  
ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

74 ถนนลาดยางสายราษฎร์พฒันา  
ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

  4,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

75 ถนนลาดยางสายวงัวารี –  
ไสเตาออ้ย ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

  5,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

76 ถนนลาดยางสายควนทุ่ม –  
ควนตอ ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

  6,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

77 ถนนคอนกรีตสายโกผอ่งอุทิศ   
ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม  ม. 15 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน  

ส่วนโยธา 

78 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบาง
ปริก – ทุ่งโคกแค  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพาน 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

79 ถนน คสล. ทุ่งโคกแค –  
หว้ยยงิชา้ง ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,00 เมตร 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

80 ถนนลาดยางบางปริก –  
ทุ่งโคกแค ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง  7 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 3,000,000 บาท 
อบจ. นครศรีฯ 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

81 ถนนสายหว้ยยงิชา้ง – ทุ่งพลา  
ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

82 ติดตั้งกระจกโคง้มุมถนนภายใน
ชุมชน 

เพื่อความปลอดภยัใน
การใชถ้นน มีการ
ป้องกนัอุบติัเหต ุ

กระจกโคง้ 3 จุด 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

83 ป้ายช่ือถนน – ป้ายบอกทาง เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ป้ายถนน – ป้ายบอก
ทาง 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

84 ติดตั้งไฟกะพริบ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ไฟกะพริบ จ านวน 3 
จุด 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.2 แนวทางการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการเกษตรให้ครบถ้วน เพยีงพอ  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองล าตงั  
ม. 1 

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 จุด   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ขดุลอกสระน ้ าลานววั ม. 3 เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้ า
ใหมี้ความสะอาดและมี
น ้ าใชต้ลอดปี 

สระน ้ ากวา้ง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 3 
เมตร  

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ฝายน ้ าลน้คลองบางปริก  ม. 3 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ขดุลอกแหล่งน ้ า  ม. 5 เพ่ือปรับปรุงแหล่งน ้ า
ใหมี้ความสะอาดและมี
น ้ าใชต้ลอดปี 

ขดุลอกแหล่งน ้ า 3 
จุด 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้   ม. 5 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองยา่นบา้  
ม. 6 

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ กวา้ง 1 
เมตร ยาว 15 เมตร 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองโตน ม. 6 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยไร่ยาว   
ม. 6 

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียง 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

9 ขดุลอกฝายน ้ าลน้เหนือโตน ม. 6 เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด 

ขดุลอกฝาย 1 แห่ง  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ขดุลอกหว้ยไร่ยาว  ม. 6 เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด 

ขดุลอกหว้ย 1 แห่ง   300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยเรียน  ม. 6 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ขดุลอกสระน ้ าบา้นไร่ใน  ม. 6 เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด 

สระน ้ า 1 แห่ง   300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ฝายน ้ าลน้ล าหว้ย   ม. 7 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองล าตงั  
ม. 9 

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ กวา้ง 15 
เมตร สูง 4 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ฝายกั้นน ้ าหว้ยบางขนั  ม. 9 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายกั้นน ้ า  1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ขดุลอกหว้ยบางขนั  ม. 9 เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด 

ขดุลอกหว้ย 1 แห่ง   300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ขดุลอกแหล่งน ้ าเข่ือนน ้ าลน้บา้น
นางเหล่ียม  ม. 10 

เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด สามารถกกัเก็บ
น ้ าไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี 

ขดุลอกแหล่ง 1 แห่ง  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ า
สะอาดใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

18 ปรับปรุงภูมิทศัน์สระน ้ าบา้น 
นายสวงษ ์ ม. 10 

เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด สวยงาม เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

ภูมิทศัน์สระน ้ า 1 
แห่ง 

  200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ า
สะอาดใชแ้ละมี
สถานท่ีพกัผอ่น 

ส่วนโยธา 

19 ขดุลอกหว้ยบางปริก  ม. 12 เพ่ือใหแ้หล่งน ้ ามีความ
สะอาด สามารถกกัเก็บ
น ้ าไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี 

ขดุลอกแหล่งน ้ า 1 
แห่ง 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ า
สะอาดใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยโคลน  
ม. 12 

เพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองป่าเตย  
ม. 13 

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ กวา้ง 3 
เมตร ยาว 16 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองน ้ าแดง  
ม. 14  

เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 อ่างเก็บน ้ าปลายหว้ยยงิชา้ง ม. 16 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ อ่างเก็บน ้ า 1 แห่ง 2,000,000 บาท 
อบจ.นครศรีฯ 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้  ม. 16 เพ่ือกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้ ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 



1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.3 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภคทีม่ีประสิทธิภาพให้ทัว่ถึงทุกพืน้ที ่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 เจาะบ่อบาดาล  ม. 1 เพ่ือใหมี้แหล่งน ้ า
ส าหรับใชต้ลอดปี 

บ่อบาดาล 1 แห่ง 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ต่อเติมประปาขยายเขตท่อส่ง
น ้ าประปา  ม. 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปา
เพ่ิมเติม 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ประปาหวัควนบา้นยายพรับ ม. 2 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

  500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา 
หลกัสิบ  ม. 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงประปา 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 
 

ประชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงประปา ม. 3 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปาเดิม
ใหท้ัว่ทั้งหมู่บา้น 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ประปาหมู่บา้น (บา้นอ่าวนิล
คลาน)  ม. 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ขดุเจาะบ่อบาดาล บา้นช่องววั   
ม. 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 แห่ง 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

84 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

8 ประปาหมู่บา้น  ม. 5 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมูบา้น 3 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขดุเจาะบ่อบาดาล  ม. 5 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

บ่อบาดาล 3 แห่ง 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้น  ม. 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

บ่อบาดาล จ านวน 3 
จุด 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ปรับปรุงบ่อน ้ าต้ืน  ม. 6 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

บ่อน ้ าต้ืน 3 บ่อ 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างประปาบาดาลบา้น 
ทุ่งไสนา  ม. 7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาบาดาล 1 แห่ง  600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ขยายเขตประปา  ม. 7 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ต่อท่อขยายเขต 
ประปา 

  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น   
ม. 8 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ า
ขนาดใหญ่ 1 ชุด 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างประปาบาดาลบา้น 
นางผล  ม. 9 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประปาบาดาล 1 แห่ง 600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างประปาบา้นควนตีน ม. 9 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปา 1 แห่ง  500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

17 ขดุสระประปาชุมชน  ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

สระน ้ าส าหรับท า
ประปา 1 แห่ง 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างหอถงัประปาบา้นควนชก 
ม. 10 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

หอถงัประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ขยายเขตประปาหมู่บา้น ม. 12 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปา
หมู่บา้น 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ก่อสร้างประปาภูเขา  ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาภูเขา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างประปาภูเขา  ม. 15 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาภูเขา 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ขดุเจาะบ่อบาดาล  ม. 15 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 แห่ง  100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ก่อสร้างประปาหมู่บา้นทุ่งโคกแค  
ม. 16 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

25 ไฟส่องทาง เพื่อความปลอดภยัใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้าในจุดท่ีมี
ความเส่ียงและจุด
ทางแยกต่าง ๆ 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

26 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ขยายเขตไฟฟ้า
ครอบคลุมทั้งต าบล 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

 

27 เสียงตามสาย ม. 9  เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หมู่บา้นมีระบบเสียง
ตามสาย 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

28 เสียงตามสาย ม. 12  เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หมู่บา้นมีระบบเสียง
ตามสาย 

  300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

29 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย   
ม. 14 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ระเบียบเสียงตามสาย
ใชง้านไดดี้ 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนได้
รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อใหบ้ริการดา้น
การศึกษาระดบัปฐมวยั 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
จ านวน 1 ศูนย ์

 1,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 เด็กเลก็ไดรั้บการ
พฒันาตามวยั 

ส านกังานปลดั 

2 อาหารกลางวนั  เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนและ
เด็กเลก็ไดรั้บสารอาหาร
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
หลกัโภชนาการ 

จดัซ้ืออาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียน 

3,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

3,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

3,000,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กนกัเรียนและเด็ก
เลก็มีสุขภาพแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

3 อาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนและ
เด็กเลก็ไดรั้บสารอาหาร
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
หลกัโภชนาการ 

จดัซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นกัเรียนและเด็กเลก็ 

2,800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

2,800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

2,800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กนกัเรียนและเด็ก
เลก็มีสุขภาพแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

4 งานวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เด็กเขา้ร่วมกิจกรรม 
1,000 คน 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กมีการพฒันาการท่ี
เหมาะสมตามวยั 

ส านกังานปลดั 

5 มอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ
ใหเ้ด็กในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

เด็กเลก็ใน ศพด. 
อบต. บา้นล านาว  
ทั้ง 7 ศูนย ์ฯ 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กมีขวญัและ
ก าลงัใจการศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ส านกังานปลดั 

 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

6 อบรมเพ่ิมศกัยภาพผูดู้แลเด็ก เพื่อพฒันาความรู้และ
ความสามารถของครู
ผูดู้แลเด็กใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็กทั้ง 7 
ศูนย ์จ านวน 24 คน 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูดู้แลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการ
พฒันาเด็กอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังานปลดั 

7 กีฬาอนุบาล เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้น
ล านาว 

เด็กเลก็จาก ศพด. ทั้ง 
7 ศูนย ์

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

นกัเรียน ผูดู้แลเด็ก 
และผูป้กครองทั้ง 7 
ศูนย ์มีความสามคัคี
และมีความสมัพนัธ์
ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 

ส านกังานปลดั 

8 วสัดุการศึกษาเด็กเลก็ เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียน
การสอนส าหรับเด็กเลก็ 

เด็กเลก็ใน ศพด. ทั้ง 
7 ศูนย ์

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กเลก็มีส่ือการเรียน
การสอน 

ส านกังานปลดั 

9 การด าเนินงานดา้นมาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็
ไดม้าตรฐาน 

ศพด. ทั้ง 7 ศูนย ์ 100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
มาตรฐาน 

ส านกังานปลดั 

10 ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บความ
สะดวกในการจดักิจกรรม
และมีความปลอดภยั 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
ทั้ง 7 ศูนย ์

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ศพด. ทั้ง 7 ศูนยมี์
ความสะดวก  
ปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

11 ส่งเสริมการศึกษาในต าบล 
บา้นล านาว 

เพ่ือส่งเสริมการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนใน
ต าบลบา้นล านาว 

โรงเรียนในต าบล  
6 โรง 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กนกัเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา 

ส านกังานปลดั 

12 สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

ประชาชนต าบลบา้น 
ล านาว ทั้ง 16 หมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนไดรั้บความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

ส านกังานปลดั 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

13 ทศันศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ไดมี้โอกาสศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กและเยาวชนใน 
ต าบลบา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กและเยาวชน 
เกิดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ส านกังานปลดั 

14 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

เด็กนกัเรียนในต าบล
บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กไดเ้รียนรู้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

ส านกังานปลดั 

15 เขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กนกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

เด็กนกัเรียนในต าบล
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านกังานปลดั 

16 หนงัสือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียน
รักการอ่านหนงัสือ 

จดัซ้ือหนงัสือ
ส่งเสริมการอ่าน 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กรักการอ่าน ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.2 แนวทางพฒันาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้าน กาย จิต ปัญญา และพฒันาสถานทีอ่ยู่อาศัยให้ถูกสุขลกัษณะ 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 จดัตั้งศูนย ์ศสมช. เพื่อใหมี้สถานท่ีในการ
ใหบ้ริการเบ้ืองตน้ดา้น
สุขภาพแก่ประชาชนใน
หมู่บา้น 

ศูนย ์ศสมช. ทั้ง 16 
หมู่บา้น 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ถว้นหนา้ 

ส านกังานปลดั 

2 งานวนัสาธารณสุขแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของ อสม. ใน
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้
สมบูรณ์แขง็กรง 

อสม. 280 คน 30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

อสม. มีขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน 

ส านกังานปลดั 

3 ป้องกนัควบคุมโรคมาลาเรียก่อน
ฤดูกาลแพร่โรค 

เพื่อใหป้ระชาชนปลอด
จาดโรคมาลาเรีย 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคมาลาเรีย 

ส านกังานปลดั 

4 ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกนั
โรคเบาหวานและความดนัโลหิต
สูง 

เพื่อใหผู้ป่้วยเบาหวาน
และความดนัโลหิตสูง
ไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้ง 
ลดภาวะแทรกซอ้นใน
ผูป่้วย 

ผูป่้วยเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสูงใน
ต าบลบา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนไดรั้บการ
ดูแลและหอ้งกนัโรค
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกังานปลดั 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 รณรงคป้์องกนัโรคติดต่อ เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนกัถึงพษิภยัของ
โรคไขเ้ลือดออกและ
วธีิการป้องกนัรักษา 

ประชาชนในต าบล
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนรู้วธีิการ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

ส านกังานปลดั 

6 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก เพื่อสนบัสนุนให้
ครอบครัวไดมี้ส่วนร่วม
ในการดูแลเด็กท่ีมี
ปัญหาดา้นโภชนาการ 

เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี 
ในต าบลบา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี 
ไดรั้บสารอาหาร
ครบถว้นตาม
โภชนาการ 

ส านกังานปลดั 

7 พฒันาสาธารณสุขมูลฐานใน
ต าบลบา้นล านาว 

เพื่อพฒันาศกัยภาพใน
การปฏิบติังานดา้น
สาธารณสุขมูลฐานใน
ต าบลบา้นล านาว 

อสม. ต าบลบา้นล า
นาวทั้งหมด 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

อสม.  มีความรู้
ความสามารถเท่ากนั
เหตุการณ์ปัจจุบนั
และปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ส านกังานปลดั 

8 ป้องกนัและก าจดัโรคพิษสุนขับา้ เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ 

หมู่บา้นในต าบลบา้น
ล านาว 16 หมู่บา้น 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้น ลดปัญหา
โรคติดต่อจากสตัวสู่์
คน 

ส านกังานปลดั 

9 บูรณาการงานสุขภาพจิตโดย
เครือข่าย อบต. สู่ชุมชน  

เพ่ือใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริม
สุขภาพใจในชุมชน 

ผูน้ าชุมชน แกนน า 
อสม. ประชาชนทั้ง 
16 หมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต. บา้นลาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและจิตท่ีดี 

ส านกังานปลดั 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

10 สุขภาพดีถว้นหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี  

ใหค้วามรู้และจดัหา
ยาสามญัประจ าบา้น
ใหค้รัวเรือน จ านวน  
2,300 ครัวเรือน 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี 

ส านกังานปลดัฯ 

11 จดัซ้ือน ้ ายาเคมีพน่หมอกควนั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี 

ไม่มีโรคไขเ้ลือดออก
ในต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนปลอดจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

ส านกังานปลดั 

12 สวนสุขภาพ ม. 11 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจและออกก าลงักาย 

สวนสาธารณะรอบ
สระน ้ าโรงเรียน
สงัวาลยว์ทิ 7 1 แห่ง  

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ส านกังานปลดั 

13 สวนสุขภาพ ม. 15 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจและออกก าลงักาย 

สวนสาธารณะ 1 
แห่ง  

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ส านกังานปลดั 

14 อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลบา้นล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางดา้นสุขภาพใหแ้ก่
ประชาชนในต าบลบา้น
ล านาว 

เงินสมทบกองทุน ปี
ละ 20 % 

100,000  บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000  บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000  บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชน
หลกัประกนัดา้น
สุขภาพ 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือไม่ให้จ านวนผู้ติดยาเสพติดเพิม่ขึน้ และลดจ านวนผู้เกี่ยวข้องเดิมให้ลดลง 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ค่ายพฒันาทกัษะชีวติ “คนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด” 

เพื่อใหเ้ยาวชนมีทกัษะ
ชีวติท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวติใหป้ลอดจาก
ยาเสพติด 

เยาวชน จ านวน 80 
คน 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เยาวชนมีภูมิคุม้กนั
ทางทกัษาชีวติดีข้ึน 

ส านกังานปลดั 

2 อบรมเด็กและเยาวชนตา้นยาเสพ
ติด 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
มีจิตส านึกในการ
ป้องกนัและต่อตา้นยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน 
อบรมรุ่นละ 60 คน 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กและเยาวชน
ตระหนกัถึงพษิภยั
ของยาเสพติด 

ส านกังานปลดั 

3 จดัระเบียบสงัคมและความสงบ
ในพ้ืนท่ี 

เพื่อเป็นการจดัระเบียบ
สงัคม แกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดอยา่งต่อเน่ือง และ
สนธิก าลงัของทุกฝ่าย
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ป้องกนั 

หมู่บา้นในต าบลบา้น
ล านา 16 หมู่บา้น 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น ปลอดจาก
ยาเสพติด 

ส านกังานปลดั 

 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.4 แนวทางส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 
 

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. 
ครบ 2 % ตามเป้าหมาย
ของ
กระทรวงมหาดไทย 

สมาชิก อปพร. 130 
คน   

250,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  มีอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ส านกังานปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

-เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมไวแ้ลว้ 
-เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมเติม
และศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี น าความรู้และ
ประสบการณ์มาพฒันา
หน่วยงานและเป็นก าลงั
เสริมเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อปพร.ทุกนายไดรั้บ
การฝึกอบรมทบทวน 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนท่ีได้
ผา่นการฝึกอบรม
มาแลว้มีความรู้
เพ่ิมเติม มีคุณภาพ
ช่วยเหลือทอ้งถ่ิน 

 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

3 จดัซ้ือรถยนตก์ูภ้ยั เพ่ือใชใ้นการช่วยกูภ้ยั
ต่าง ๆ ของชุด อปพร. 

รถยนตก์ูภ้ยัพร้อม
อุปกรณ์เสริม 

800,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ผูป้ระสบภยัไดรั้บ
การช่วยเหลืออยา่ง
ปลอดภยั 

ส านกังานปลดั 

4 ปรับปรุงศูนย ์อปพร.  เพื่อใหศู้นย ์อปพร. 
ต าบลบา้นล านาวได้
มาตรฐานในดา้น
สถานท่ี 

ต่อเติมหอ้งน ้ าศูนย ์
อปพร. 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ศูนย ์ อปพร. ได้
มาตรฐาน 

ส านกังานปลดั 

5 โครงการลดและป้องกนัอุบติัเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

เพ่ือใหบ้ริการแก่
ประชาชนและลด
อุบติัเหต ุ

ประชาชนต าบล 
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ 

ส านกังานปลดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.5 แนวทางส่งเสริมการกฬีาระดับพืน้ฐาน และกฬีามวลชน สนับสนุนให้มีสนามกฬีา ลานกจิกรรม และ/หรืออุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักายให้ครบทุกพืน้ที่ 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 กีฬา อบต.บา้นล านาว เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการเล่น
กีฬา 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว 16 หมู่บา้น 

230,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

230,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

230,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

2 อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น เพ่ือส่งเสริมใหค้วาม
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการเล่น
กีฬา 

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บา้นทั้ง 16 
หมู่บา้น 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

3 ลานกีฬาหมู่บา้น ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลงักาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

4 สนามกีฬาหมู่บา้น ม. 8 เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลงักาย  

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 
แห่ง  

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

5 สนบัสนุนกีฬาเด็กและเยาวชน เพื่อสนบัสนุนใหเ้ด็ก
และเยาวชนเกิดทกัษะ
ดา้นกีฬา 

เด็กและเยาวชนต าบล
บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะดา้นกีฬา 

ส านกังานปลดั 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการ
ออกก าลงักาย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง
ดว้ยการออกก าลงักาย 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาวทั้ง 16 หมู่บา้น 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.6 แนวทางส่งเสริม อนุรักษ์กจิกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งบูรณะบ ารุงรักษาศาสนสถานอ่ืน ๆ  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 กิจกรรมวนัส าคญัและงาน
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริม และ
อนุรักษป์ระเพณีอนัดี
งามใหค้งอยูสื่บไป 
เพื่อเป็นศูนยร์วม 
ประชาชน 

จดักิจกรรมวนัส าคญั 
และงานประเพณี ดงัน้ี 
- วนัเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา (5 ธนัวา) 
- วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
(12 สิงหา) 
- วนัมาฆะบูชา 
- วนัปิยมหาราช 
- วนัลอยกระทง 
- ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ 
- ประเพณีสงกรานต ์
- งานเดือนสิบ 
- ค่าใชจ่้ายในการจดั
งานเก่ียวกบัสถาบนั
ศาสนา สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ก่อใหเ้กิดความ
สามคัคี เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั 

 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2 งานวนักตญัญู เพื่อใหลู้กหลานได้
แสดงความกตญัญูต่อ
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว 1,000 คน 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านกังานปลดั 

3 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไปสู่คนรุ่น
ต่อไป 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ต าบลบา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคง
อยูสื่บไป 

ส านกังานปลดั 

4 ส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ทั้ง 16 หมู่บา้น 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

วฒันธรรมทอ้งถ่ินคง
อยูสื่บไป 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.7 แนวทางสงเคราะห์ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ผูสู้งอายท่ีุดอ้ยโอกาส 

ผูสู้งอาย ุไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพเดือนละ 500 บาท  

1,500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

1,500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

1,500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

2 เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ ผูป่้วยเอดส์ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผู ้
พิการ  

ผูพิ้การไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 
เดือนละ 500 บาท  

600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

600,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูพ้ิการ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ผูป่้วยเอดส์ 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพ เดือนละ 500 บาท 

60,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

 

4 สนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ เพื่อใหผู้สู้งอายมีุการท า
กิจกรรมร่วมกนั 

ผูสู้งอายตุ  าบลบา้นล า
นาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูสู้งอายไุดท้ า
กิจกรรมร่วมกนั 

ส านกังานปลดั 

5 โครงการพฒันาคนพิการ เพื่อใหค้นพิการเขา้ถึง
บริการ  การพฒันา
คุณภาพชีวติทุก ๆ  

คนพิการในต าบล
บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

คนพิการในชุมชน
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ
ชีวติในทุกดา้น   

 

6 โครงการเยีย่มเยยีนผูสู้งอาย ุ 
คนพิการและผูป่้วยเอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

-เพื่อเยีย่มเยยีนและให้
ก าลงัใจผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์และผูด้ว้ย
โอกาสใหมี้ขวญัและ
ก าลงัใจ 

-ออกเยีย่มเยยีนผูสู้ง 
อาย ุผูป่้วยเอดส์ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาสใน
ต าบลบา้นล านาวปีละ 
ปีละ  3  คร้ัง 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วย
เอดส์ และผูด้อ้ย 
โอกาสมีขวญัและ
ก าลงัใจเพ่ิมมากข้ึน 

ส านกังานปลดั 



2.   ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 2.8 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดบริการทางเศรษฐกจิและสังคมข้ันพืน้ฐานให้ชุมชนอย่างทัว่ถึง สนับสนุนการด าเนินงานของแผนชุมชนรวม ส่งเสริม 
  กจิกรรมชุมชนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพฒันาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ม. 1 ใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
ท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารอเนกประสงค ์
1 แห่ง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  
ม. 3 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ต่อการท ากิจกรรมของ
หมู่บา้น 

ต่อเติมหอ้งน ้ าจ านวน 
1 ห ้อง 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บา้น  

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ม. 5 ใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
ท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารอเนกประสงค ์
1 แห่ง 

400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์ 
ม. 10 

เพ่ือใหเ้กิดความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  
ม. 14 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ต่อการท ากิจกรรมของ
หมู่บา้น 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์1 แห่ง 

 200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บา้น  

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

6 ขั้นบนัไดคลองล าตงั ม. 9 เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการใช้
แหล่งน ้ า 

ก่อสร้างบนัไดคลอง
ล าตงั 

  100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช ้
แหล่งน ้ า 

ส่วนโยธา 

7 สนบัสนุนค่าตอบแทนการจดัเก็บ
และบนัทึกขอ้มูล จปฐ.ต าบลบา้น
ล านาว 

เพื่อใหก้ารด าเนินการ
จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล 
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดข้อ้มูล
สมบูรณ์ 

ครัวเรือน จ านวน 
2,500 ครัวเรือน 

35,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

35,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

35,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ น าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

ส านกังานปลดัฯ 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี -เพ่ือส่งเสริมการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มสตรีในต าบลบา้น
ล านาว 

-ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มสตรี  ทั้ง 16 
หมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

-กลุ่มสตรีในเขต
ต าบลมีอาชีพและ
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดัฯ 

9 สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัว
ในชุมชนต าบลบา้นล านาว 

เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ของศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกครอบครัวใน
ต าบลบา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ปัญหาครอบครัวใน
ชุมชนลดลง 

ส านกังานปลดัฯ 

10 ครอบครัวสุขสนัต ์ เพื่อใหค้รอบครัวมี
ความรักความอบอุ่น 

ครอบครัวในต าบล 
50 ครอบครัว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ครอบครัวมีความ
เขม้แขง็ 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 



3.   ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
 3.1 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้ให้กบัเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร พฒันาให้ความรู้และเทคนิควธีิการ 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพปลูกพืชและเล้ียง
สตัว ์

เพ่ือใหส่้งเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่ประชาชน 

ประชาชนร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

2 ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร
เก่ียวกบัการบ ารุงดินอยา่งถูกวธีิ 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ทกัษะในการท า
การเกษตรในการ
บริหารจดัการดินอยา่ง
ถูกวธีิ 

ประชาชนผา่นการ
ฝึกอบรม จ านวน 150 
คน 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกบัการบ ารุงดิน 

ส านกังานปลดั 

3 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ย
อินทรียจ์ากวสัดุในต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท าปุ๋ยใชเ้อง
เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ใหก้บัดิน 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านกังานปลดั 

4 สนบัสนุนศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลบา้นล านาว 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้บั
ศูนยบ์ริการฯ สร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บั
กลุ่มองคก์รภายในศูนย ์

ศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้ล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้ล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้ล านาว 

ศูนยฯ์ มีศกัยภาพใน
การด าเนินงาน 

ส านกังานปลดัฯ 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 ทศันศึกษาดูงานการประกอบ
อาชีพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ใน
การประกอบอาชีพแก่
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

กลุ่มแม่บา้นเกษตร 
16  หมู่บา้น 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

สมาชิกแม่บา้น
เกษตรกรใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์
และมีรายไดเ้พ่ิม 

ส านกังานปลดัฯ 

6 ฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพสมาชิก
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

เพื่อสร้างกลไกการ
เรียนรู้ โดยมุ่งเนน้การ
แลกเปล่ียนความรู้ 

คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร จ านวน 80 
คน 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

กลุ่มและชุมชนมี
ความเขม้แขง็ 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
 3.2 แนวทางการพฒันาอาชีพทีส่อดคล้องกบับริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้
ทางดา้นอาชีพต่าง ๆ 
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 มีแหล่งเรียนรู้ดา้น
อาชีพ 

ส านกังานปลดัฯ 

2 อบรมการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ 

เพ่ือฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชน 

ประชาชนผา่นการ
อบรมจ านวน 100 
คน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดัฯ 

3 ฝึกอบรมการท าผา้บาติก เพื่อฝึกอาชีพใหก้บั
สมาชิกกลุ่มยวุ
เกษตรกรในโรงเรียน 

ยวุเกษตรกร จ านวน 
100 คน 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดัฯ 

4 พฒันาน ้ าตกโตนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

นกัท่องเท่ียว ปีละ 
5,000 คน 

2,000,000 บาท 
อบจ.นครศรีฯ 

2,000,000 บาท 
อบจ.นครศรีฯ 

2,000,000 บาท 
อบจ.นครศรีฯ 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 
 
 
 



3.   ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
 3.3 แนวทางส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 

กลุ่มอาชีพในต าบล
บา้นล านาว จ านวน 4 
กลุ่ม  

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มมี
การพฒันาคุณภาพ 

ส านกังานปลดัฯ 

2 ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้น เพ่ือส่งเสริมการท า
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ใหก้ลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มแม่บา้น ทั้ง 16 
หมู่บา้น 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดัฯ 

3 ศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่ม
แม่บา้น 

เพื่อรวบรวมสินคา้ของ
กลุ่มแม่บา้นเพ่ือ
จ าหน่ายในระดบัต าบล 

ศูนยจ์ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์จ านวน 1 
แห่ง 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



4.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.1 แนวทางรณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและอนุรักษ์ป่าไม้  
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 อาสาสมคัรพิทกัษป่์า เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลป่าไม ้

ประชาชนร่วม
โครงการ 120 คน 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ป่าไมไ้ดรั้บการดูแล ส านกังานปลดัฯ 

2 อนุรักษป่์าส านกัสงฆแ์สงธรรม เพื่อใหมี้ป่าไมท่ี้อุดม
สมบูรณ์ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าบริเวณ
ส านกัสงฆป่์าแสง
ธรรม 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

พ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึน ส านกังานปลดัฯ 

3 อนุรักษป่์าตน้น ้ า เพ่ืออนุรักษป่์าแหล่งน ้ า
ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนผูใ้ช้
ประโยชนจ์ากแหล่ง
น ้ าทั้ง 16 หมู่บา้น 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.2 แนวทางส่งเสริมให้ชุมชนมีสวนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพษิและควบคุมกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 สมัมนาการจดัการน ้ าเสียใน
ชุมชน 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
และประชาชนมีความรู้
ในขั้นตอนการบ าบดัน ้ า
เสียก่อนระบายน ้ าท้ิง 

ผูป้ระกอบการโรงน ้ า
ยางพาราและ
ประชาชนในต าบล
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ปัญหาน ้ าเสียลดลง ส านกังานปลดัฯ 

2 ต่อเติมเมรุส านกัสงฆบ์า้นน ้ าน่ิง  
ม. 5 

เพ่ือแกไ้ขปัญหามลพิษ
ทางกล่ินท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน 

เมรุ 1 แห่ง  100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ไม่มีมลพิษรบกวน
ประชาชน 

ส่วนโยธา 
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4.   ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.3 แนวทางเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 จดัซ้ือถงัขยะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีรองรับขยะ
ตามชุมชนต่าง ๆ 

ถงัขยะใชง้านเก็บขยะ
มูลฝอย 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดัฯ 

2 ฝังกลบหลุมขยะ เพื่อใหห้ลุมขยะมีความ
เพียงพอในการรองรับ
ขยะ 

ฝังกลบหลุมขยะ 1 
แห่ง 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล า 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 

3 รักษาความสะอาดในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชน
ช่วยกนัรักษาความ
สะอาดในชุมชน 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาวทุกคน 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 
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5.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.1 แนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น มีส่วนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันา 

ส านกังานปลดั 

2 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นแกน
น าในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

จดัอบรมเยาวชน 
จ านวน 60 คน 

 50,000 
อบต. บา้นล านาว 

 มีกลุ่มเยาวชนเป็น
แกนน าในการ
ร่วมกนัพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

ส านกังานปลดัฯ 

    
 
 
 
 
 
 
 



5.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.2 แนวทางส่งเสริมการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นทีต่อบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัท า
แผน 

ตวัแทนประชาคม
หมู่บา้นละ 8 คน 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

การแกปั้ญหา
ตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

ส านกังานปลดั 

2 จดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัของ อบต. 

แผนพฒันาสามปีแลว้
เสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

อบต. มีแผนพฒันา
เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกังานปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.3 แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 อบต. พบประชาชน เพื่อออกใหบ้ริการและ
รับฟังปัญหาของ
ประชาชน 

พ้ืนท่ีทั้ง 16 หมู่บา้น
ในต าบลบา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ส านกังานปลดัฯ 

2 จดัซ้ือวสัดุในการปฏิบติังาน เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานของ อบต. 
บา้นล านาว 

จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้น
การปฏิบติังานของ 
อบต. 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

มีวสัดุใชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

3 จดัซ้ือครุภณัฑใ์นการปฏิบติังาน เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานของ อบต.
บา้นล านาว 

จดัซ้ือครุภณัฑใ์ชใ้น
การปฏิบติังานของ 
อบต. 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

4 วารสาร อบต. บา้นล านาว เพื่อประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของ อบต. 

วารสาร อบต. บา้น
ล านาว ปีละ 3 ฉบบั 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารของ 
อบต. 

ส านกังานปลดัฯ 

5 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของ อบต. 

ประชาชนในต าบล
บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารของ 
อบต. 

ส านกังานปลดัฯ 



ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

6 จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายได ้มี
ขอ้มูลครบถว้นในการ
จดัเก็บภาษี 

จดัเก็บภาษีไดค้รบ 
100 % 

500,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

เพ่ิมรายได ้อบต.  ส่วนการคลงั 

7 เสียภาษีมีรางวลั เพื่อเป็นการจูงใจให้
ประชาชนมาเสียภาษี 

ใหร้างวลัแก่ผูเ้สีย
ภาษีตามเกณฑข์อง 
อบต. 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

อบต. มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ส่วนการคลงั 

8 ปรับปรุงระบบการจดัเก็บ
น ้ าประปาใหมี้ 
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเพ่ิมรายไดจ้าก 
กิจการประปา 

ระบบการจดัเก็บค่า
น ้ าประปา 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

อบต. มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ส่วนการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 5.4 แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการทุนการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรของ 
อบต. ไดรั้บการศึกษา
สูงข้ึน 

ใหทุ้นการศึกษาปีละ 
60,000 บาท 

280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

บุคลากรมีโอกาส
ศึกษาต่อ 

ส านกังานปลดั 

2 โครงการทศันศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

พนกังาน สมาชิก 
อบต. แกนน าชุมชน 

250,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

250,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

250,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ส.อบต. และ
พนกังานน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการดูงานมา
ประยกุตใ์ชก้บัการ
ท างาน 

ส านกังานปลดั 

3 เพ่ิมศกัยภาพพนกังาน อบต. บา้น
ล านาว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จดัอบรมใหค้วามรู้
แก่บุคลากรใน 
ส านกังาน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

พนกังานมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตาม ประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติั มีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ  
การประเมินวา่มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพื่อท่ีจะ
สามารถวดัความสัมฤทธ์ิผลของแผนยทุธศาสตร์ได ้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ใชเ้ป็นสมมุติฐานในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไป 
 

6.1   องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 
 เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ี  ท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการ
ด าเนินงานพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงันั้น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงจ าเป็นตอ้งมี
องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการพฒันา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวตามความในขอ้ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อท าหนา้ท่ีในการติดตามและ
และประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 1. ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
 3. รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 



6.2   วธีิการติดตามแลประเมะประเมินผล 
 วธีิการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวธีิการติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยก าหนดรูปแบบท่ีจะใชใ้นการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบ
ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบท่ี 
เกิดข้ึนเม่ือด าเนินโครงการเสร็จแลว้ เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน  ดงัน้ี  
 1. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามแผนพฒันาท่ีไดร้ะบุไวเ้ปรียบเทียบระยะเวลา
ด าเนินการท่ีก าหนดไวต้ามแผนและงบประมาณท่ีด าเนินการจริงพร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้สังเกตท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานตามโครงการนั้น และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้ 1 เดือน  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นอีกคร้ังวา่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดห้รือไม่  
 2. คณะกรรมการฯ จดัประชุมเพื่อประเมินผลโครงการเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ เพื่อ 
ตรวจสอบวา่ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไว้
หรือไม่ และใหพ้ิจารณาโครงการทั้งหมดท่ีไดด้ าเนินการภายใตแ้นวทางการพฒันาและยทุธศาสตร์
นั้น ๆ วา่สามารถบรรลุยทุธศาสตร์นั้นไดห้รือไม่ แลว้จดัท าเป็นรายงาน  
 3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในเดือนธนัวาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3    ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
ปี 2553 – 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเตรียมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

            

2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนฯ  
ไปปฏิบติัเพื่อก าหนดแนวทาง 
วธีิการในการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพฒันา 

            

3. ด าเนินการติดตามผลแผนพฒันา
ทุกโครงการท่ีด าเนินการ 
อยา่งนอ้ยโครงการละ 1 คร้ัง 

            

4. ด าเนินการประเมินผลโครงการท่ี
ไดจ้ากการติดตามผลแผนพฒันา 

            

5. ประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยภาพรวม 

            

6. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น
ท่ีไดจ้ากการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพฒันาต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

            

7. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

            

 
 


