
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีหลกัวา่ภายใตยุ้ทธศาสตร์แต่ละยทุธศาสตร์
จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใตแ้นวทางหน่ึงจะมีกิจกรรม/โครงการได้
มากกวา่หน่ึงกิจกรรม/โครงการท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ในแต่ละยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีผลต่อจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายยทุธศาสตร์การพฒันา 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้แผนพฒันาสามปีเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปจดัท างบประมาณประจ าปี  
 แผนพฒันาสามปี คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอนัมีลกัษณะเป็นการก 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  วตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพฒันำสำมปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการท าแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันามาสู่การปฏิบติั เน่ืองจากแผนพฒันาสามปีได้น าโครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันามาบรรจุไวเ้พื่อจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉะนั้น วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนพฒันา
สามปีก็คือ การจัดล าดับ เรียบเรียง โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ตามแบบและวธีิการน ามาสู่การปฏิบติัจริง 
 



1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพฒันำสำมปี 
 1. การเตรียมการจดัท าแผนและการจดัเก็บขอ้มูล 
 2. การจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน 
 3. การจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 4. การพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี  
 5. การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมติั และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพฒันำสำมปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะมีความเช่ือมโยง
ระหวา่งกนั และมีผลทั้งในเชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
น ามาวเิคราะห์ตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส่วนที่ 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนที่ส ำคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

2.1   ข้อมูลทัว่ไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ทีต่ั้ง ขนำด และอำณำเขต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้ งอยู่
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 าเภอวงัวเิศษ 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. ลกัษณะภูมิอำกำศ  
  ต าบลบา้นล านาวมีลกัษณะภูมิอากาศอยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกออกเฉียง
ใต ้และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบดว้ย 
  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธนัวาคม   
  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
 4. กำรปกครอง 
  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  เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายราชณั ไชยวเิศษ และ นายวเิชียร  ทองแกว้  
  หมู่ท่ี 3  ช่ือบา้นบางปริก มีนายไกรสร ปราบปราม เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต 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 นายสมจิตร  ชยัรงณ์ และ นางอาภรณ์  คุม้แกว้ 
  หมู่ท่ี 7  ช่ือบา้นพานแพ มีนายณรินทร์ ศรีสมบติั 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 นายจ าเป็น  ชอบท ากิจ และ นายสมชาย  รัตนบุรี 
  หมู่ท่ี 9  ช่ือบา้นไสยาสน์  มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายนิยม  บ่อนอ้ย และ นายเจนวทิย ์ทองอร่าม 
  หมู่ท่ี 10  ช่ือบา้นควนชก มีนายเอกชยั สมผลึก เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายไพโรจน์  บุญชู  และ นายภานุ รัตนสุวรรณ์ 
  หมู่ท่ี 11  ช่ือบา้นเค่ียมงาม มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี เป็นก านนั มีสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต 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  ตินะโส  และ นายสัญญา  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  นายวิเชียร  จนัทร์ฉีด  และ  นางหนูเรียม  ชนะฤทธ์ิ 
 
 5. ประชำกร   
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีประชากร จ านวน 14,277 คน 4,557 ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นชาย 7,283 คน เป็นหญิง 6,994 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 83 คน/ตารางกิโลเมตร   
จ  าแนกตามหมู่บา้น ไดด้งัน้ี   
 
 
 



หมู่ที่ 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน 

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

644 
464 
387 
509 
717 
466 
476 
395 
382 
219 
651 
506 
492 
251 
480 
244 

629 
416 
384 
479 
671 
424 
482 
381 
366 
207 
643 
453 
480 
249 
478 
252 

1,273 
880 
771 
988 

1,388 
890 
958 
776 
748 
426 

1,294 
959 
972 
500 
958 
496 

553 
247 
244 
275 
384 
265 
271 
245 
187 
114 
420 
277 
286 
275 
389 
125 

รวม 7,283 6,994 14,277 4,557 
 
 6. หน่วยบริกำรสำธำรณะทำงสังคม/กำรศึกษำ/สำธำรณสุข   
  6.1   วดั/ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน  7 แห่ง  ดังนี้ 
 

ช่ือวดั/ส ำนักสงฆ์ ทีต่ั้ง 
1. วดัไสยาสน์ หมู่ท่ี 9 

2.  วดัล านาว หมูท่ี 14 

3.  วดัศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ท่ี 12 

4.  ส านกัสงฆบ์า้นบางปริก หมู่ท่ี 3 

5. ส านกัสงฆบ์า้นน ้าน่ิง หมู่ท่ี 5 

6.  ส านกัสงฆบ์า้นเหนือโตน หมู่ท่ี 6 

7. ส านกัสงฆแ์สงธรรม หมู่ท่ี 6 



  6.2   โรงเรียน/ศพด./สถำนศึกษำ   จ ำนวน   14  แห่ง  
 

ช่ือสถำนศึกษำ สังกดั ระดับทีเ่ปิดสอน ทีต่ั้ง 
1.   ศพด. บา้นบางจนัสี อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 1 
2.   ศพด. บา้นไสยาสน์ อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 9 
3.   ศพด. เจริญรัชตภ์าคย ์ อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 3 
4.   ศพด. บา้นเค่ียมงาม อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 11 
5.   ศพด. บา้นพรุพรี อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 4 
6.   ศพด. บา้นน ้าน่ิง อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 5 
7.   ศพด. บา้นเหนือโตน อบต.บา้นล านาว ปฐมวยั หมู่ท่ี 6 
8. โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ เอกชน ปฐมวยั หมู่ท่ี 14 
8.  โรงเรียนบา้นไสยาสน์ สพฐ.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 9 
9.  โรงเรียนวดัล านาว สพฐ.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 14 
10.  โรงเรียนเจริญรัชตภ์าคย ์ สพฐ.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 3 
11.  โรงเรียน ตชด. ช่างกล 
        ปทุม วนัอนุสรณ์ 10 

สพฐ.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 6 

12.  โรงเรียนสังวาลยว์ทิ 7 สพฐ.นศ. เขต 2 อนุบาล – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หมู่ท่ี 11 
13.  โรงเรียนบางขนัวทิยา สพฐ.นศ. เขต 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 หมู่ท่ี 15  
14.   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ    
        การศึกษาตามอธัยาศยั 
        อ าเภอบางขนั 

ส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 

ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

หมู่ท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 



  6.3   สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
 

ช่ือสถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ทีต่ั้ง 
1. โรงพยาบาลบางขนั หมู่ท่ี 1  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเค่ียมงาม หมู่ท่ี 11  
3. ศูนยป้์องกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ีน าโดยแมลง หมู่ท่ี 14  

   
  6.4   ควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 

หน่วยงำน/กลุ่ม/องค์กร ทีต่ั้ง 
1. สถานีต ารวจภูธรบางขนั หมู่ท่ี 1  
2. ป้อมต ารวจบา้นเค่ียมงาม หมู่ท่ี 11  
3. หน่วยกูภ้ยั หมู่ท่ี 15  
4. ศูนย ์อปพร. ต าบลบา้นล านาว หมู่ท่ี 15 

 
 7. สภำพทำงเศรษฐกจิ 
  อำชีพ 
  ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพารา และมี
ประกอบอาชีพรับจา้ง และอาชีพคา้ขายบา้งเล็กน้อย โดยท่ีบางครัวเรือนมีอาชีพเล้ียงสัตวแ์ละปลูก 
ผลไมเ้ป็นอาชีพเสริม 
  กำรพำณชิย์ 
  - ธนาคาร 2 แห่ง 
  - ป้ัมน ้ามนัและก๊าซ  60 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูปน ้ายางพารา 17 แห่ง 
  - โรงรมยาง 3 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑไ์มย้างพารา 2 แห่ง 
  - ร้านคา้   110 แห่ง 
  - ตลาด       5 แห่ง 

 



 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  - ทรัพยำกรดิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีสภาพพื้นดินท่ีเหมาะต่อการ
เพาะปลูก โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 274,976 ไร่ 
  - ทรัพยำกรป่ำไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็น
จ านวนมาก  เน่ืองจากมีพื้นท่ีหลายแห่งเป็นเขตป่าสงวน 
  - ทรัพยำกรน ้ำ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีแหล่งน ้ าธรรมชาติอยู่ใน 
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ล าหว้ย  ล าคลอง  หนอง  และบึง  เป็นตน้  อยูป่ระมาณ  67  แห่ง 
 
 9. กำรบริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
  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 2,800 เมตร 
  3) ถนนลาดยางสายควนหินราว – บางปริก ระยะทาง 1,700 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     80 สาย 
  ท่อเหลี่ยม จ านวน      7 แห่ง 

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



  ไฟฟ้ำ 
  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้        จ  านวน      3,463    ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้   จ  านวน       1,094    ครัวเรือน 

  ประปำ 
  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการน ้าประปา     จ  านวน       2,670    ครัวเรือน 
  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา    ของส่วนทอ้งถ่ิน    จ  านวน   3   แห่ง 
       ประปาหมู่บา้น      จ  านวน   8  แห่ง   
 
 10. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  บุคลำกร 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 70 คน แยกเป็น 
  - พนกังานส่วนต าบล  18 คน 
  - ลูกจา้งประจ า    1 คน 
  - พนกังานจา้งตามภารกิจ  12 คน 
  - พนกังานจา้งทัว่ไป  10 คน 
  - ผูดู้แลเด็กปฐมวยั  29 คน 

 11. สถำนะทำงกำรคลงั  

  รำยรับ – รำยจ่ำย  
 

รำยกำร ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ปี 2554 

(ประมำณกำร) 

รำยรับ 36,720,087.15 37,228,014.77 42,660,265.83 36,783,000.00 
รำยจ่ำย 34,491,711.34 33,867,398.36 35,423,735.85 36,783,000.00 
 

2.2   ข้อมูลพืน้ฐำน 
 1. ข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน  
  ถนน ต าบลบ้านล านาวมีถนนท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของต าบลจ านวน 94 สาย 
ประกอบดว้ย ถนนลาดยางจ านวน 9 สาย ถนน คสล. จ านวน 5 สาย ถนนลูกรัง/หินคลุก/หินผ ุจ านวน 



80 สาย อบต. บา้นล านาว ไดท้  าการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมอยา่งเพียงพอ สะดวก ปลอดภยั รวมทั้งไดก่้อสร้างท่อเหล่ียมเพื่อแกปั้ญหาน ้ าท่วม
ขงับนถนนในช่วงฤดูฝน ซ่ึงเป็นการป้องกนัการช ารุดเสียหายของถนนอีกทางหน่ึง 
  แหล่งน ้ำ ต าบลบา้นล านาวมีแหล่งน ้ าส าหรับใชเ้พื่อการเกษตร แยกเป็น สระน ้ า 19 แห่ง 
ฝายกั้นน ้า 9 แห่ง รวมเป็น 26 แห่ง นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้าธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ล าคลอง หว้ย ต่าง ๆ 
  กำรประปำ  มีประปา อบต. จ านวน 4 จุด และประปาหมู่บา้น 8 แห่ง มีแหล่งน ้ าส าหรับ
ผลิตน ้าประปา จ านวน 22 แห่ง ซ่ึงจ านวนครัวเรือนท่ีมีน ้ าประปาใชปั้จจุบนัมี จ านวน 2,670 ครัวเรือน 
และยงัมีครัวเรือนท่ีตอ้งการใชน้ ้าประปาเพิ่มอีก จ านวน 1,887 ครัวเรือน  
  ไฟฟ้ำ การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าในต าบลบา้นล านาวด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงในต าบลบา้นล านาว มีจ านวนครัวเรือนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช้ จ  านวน 1,094 ครัวเรือน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวยงัได้ติดตั้ งไฟส่องทางตามบริเวณทางแยกและจุดเส่ียงต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน เพื่อให้มีแสงสว่างและเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ช้รถใช้ถนนเวลา
กลางคืน  
 2. ข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนคุณภำพชีวติและสังคม  
  กำรศึกษำ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทุก 
ระดบัในต าบลมีจุดมุ่งหมายให้สถานศึกษาในต าบลบา้นล านาวมีมาตรฐานการศึกษา ปัจจุบนั อบต.
บา้นล านาวมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีสังกดั อบต. จ  านวน 7 ศูนย ์มีผูดู้แลเด็ก จ  านวน 29 คน นอกจากน้ียงั
มีโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 6 แห่ง มีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 1 ศูนย ์โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง 
  สุขภำพอนำมัย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดส่้งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอนามยั รวมทั้งสนบัสนุนให้ประชาชนเขา้ถึงบริการดา้นสาธารณสุข เพื่อให้
ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์แข็งแรง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวได้จดั
ตรวจสุขภาพเพื่อให้ประชาชนไดดู้แลสุขภาพตวัเองอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี ปลอดจากโรคต่าง ๆ 
  ด้ำนสำธำรณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ
พลานามยัของประชาชนให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ออกก าลงักายเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพ ได้จดัให้มีการแข่งขนักีฬา อบต. บ้านล านาวคพั ข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยแต่ละคร้ังจะมี
ประชาชนเขา้ร่วมโครงการทั้ง 16 หมู่บา้น และในแต่ละปี อบต.บา้นล านาวจะตั้งงบประมาณส าหรับ
จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนในหมู่บา้นเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการสนบัสนุนกีฬาชุมชน กีฬา



นกัเรียน นอกจากน้ียงัส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมคัรสาธารณสุข โรงพยาบาล
บางขนั สถานีอนามยับา้นเค่ียมงาม และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง เป็นประจ าทุกปี  
  ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  การส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณี
ของทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน ในปัจจุบนัสภาวฒันธรรมประจ าต าบลบา้นล านาวเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดใ้ห้การสนบัสนุน
งบประมาณและบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ ปี กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาวด าเนินการเองและสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืน เช่น โครงการวนักตญัญู งานลอยกระทง 
แห่ผา้วนัมาฆะบูชา เทศกาลงานเดือนสิบ ในดานการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงนบัวนัก็จะสูญหายไปตาม
กาลเวลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวจึงไดส่้งเสริมให้มีการจดัเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อสืบทอดใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั 
  กำรสงเครำะห์ ส่งเสริมผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส องค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาวไดมี้การส่งเสริมและให้การสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ และผูด้อ้ยโอกาสให้
อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ซ่ึงในต าบลบา้นล านาวมีผูสู้งอาย ุจ  านวน 975 คน ไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ีย
ยงัชีพจากงบประมาณของ อบต.บา้นล านาว จ านวน 277 คน ไดรั้บตามนโยบายรัฐบาล 620 คน มีผู ้
พิการจ านวน 103 คน ไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพจ านวน 96 คน ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ีย
ยงัชีพ จ านวน 13 คน  
 3. ข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนเศรษฐกจิ  
  รายไดห้ลกัของประชาชนในต าบลบา้นล านาวคือการท าสวนยางพารา องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาวจึงไดส่้งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจดัท าปุ๋ยหมกัอินทรียชี์วภาพเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต นอกจากน้ียงัส่งเสริมอาชีพเสริมให้กบัประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ โดยรวมกลุ่มกนั
จดัตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ซ่ึงในต าบลบา้นล านาว มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดงัน้ี กลุ่มเคร่ืองแกง กลุ่มหนงัตะลุง 
กลุ่มไมก้วาดดอกหญา้ กลุ่มจกัสาน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มแกะสลกัไมเ้ทพธาโรบา้นน ้าน่ิง กลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์บา้นควนหินราว  แต่กลุ่มอาชีพยงัมีความตอ้งการความรู้ในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการน ามาพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
 4. ข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ให้ความส าคญักับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลายและบุกรุก ดูแลการจดัระบบการก าจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหมี้ประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกนัมิใหเ้กิดมลพิษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้าเสีย
จากโรงงานแปรรูปน ้ ายางพารา ซ่ึงส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน ในเร่ืองการสร้างจิตส านึกในการ



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้ถูกบุกรุกท าลาย อบต. บา้นล านาว ไดจ้ดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ปลูกป่าชุมชน จดัหา
พื้นท่ีเพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ รวมทั้งจดัประชุมผูป้ระกอบการโรงน ้ายางเพื่อหาทางแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 
 5. ข้อมูลพืน้ฐำนด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ไดส่้งเสริมดา้นการเมืองการบริหารจดัการ โดย
เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในดา้นการจดัท าแผนพฒันา การจดัซ้ือจดัจา้ง รวมทั้งการบริการ
ประชาชนในดา้นต่าง ๆ และดา้นการพฒันาบุคลากรและเคร่ืองมือในการปฏิบติังานไดส่้งบุคลากร
เขา้รับการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรพฒันำท้องถิน่ในปีที่ผ่ำนมำ 

 

3.1   สรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
 การพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมามีปัจจยัแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  สรุปไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยภำยใน 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1 ด้ำนกำรบริหำร 
 1.1 การจดัแบ่งโครงสร้างขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลมีความชดัเจน  
 1.2 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถก าหนด 

นโยบายไดเ้องภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 1.3 การบริหารมีความคล่องตวัเน่ืองจากมี

ความพร้อมดา้นทรัพยากร  
 1.4 การแบ่งแยก/มอบหมายหนา้ท่ี

รับผดิชอบมีความชดัเจน 

1. ด้ำนกำรบริหำร 
 1.1 ความตอ้งการของประชาชนมีสูงแต่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอบสนอง
ความตอ้งการไดน้อ้ย 

 1.2 การประสานงานยงัมีนอ้ย 
 1.3 ภารกิจถ่ายโอนบางเร่ืองยงัเป็นเร่ือง

ใหม่ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2. ด้ำนระเบียบ/กฎหมำย/อ ำนำจหน้ำที่ 
 2.1 มีระเบียบและกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.2 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถ

ออกขอ้บญัญติัภายใตก้รอบของ
กฎหมายเพื่อบงัคบัใชภ้ายในต าบล 

 2.3 มีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบเตม็
พื้นท่ีต าบล 

 2.4 มีแนวโนม้ไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

2. ด้ำนระเบียบ/กฎหมำย/อ ำนำจหน้ำที ่ 
 2.1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก 

ท าใหก้ารปฏิบติังานไม่ทนัต่อเหตุการณ์ 
 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.3 อ านาจหนา้ท่ีตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

ยงัไม่มีความชดัเจนในหลายภารกิจ 



จุดแข็ง จุดอ่อน 

3. ด้ำนบุคลำกร 
 3.1 สามารถก าหนดกรอบอตัราก าลงัได้

ตามภารกิจและงบประมาณ 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต

ต าบลและบริเวณใกลเ้คียง ท าใหเ้ขา้ใจ
วฒันธรรมและปัญหาของทอ้งถ่ิน 

 3.3 ก าลงับุคลากรมีความเหมาะสมกบั
โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ี 

3. ด้ำนบุคลำกร 
 3.1 บุคลากรไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการปฏิบติังานในอนาคต  

4. ด้ำนงบประมำณ 
 4.1 มีรายไดจ้ากการจดัเก็บเป็นของตนเอง

ท าใหมี้ความคล่องตวัในการ
บริหารงาน 

 

4. ด้ำนงบประมำณ 
 4.1 งบประมาณมีจ ากดัแต่ความตอ้งการใช้

งบประมาณมีสูง 
 4.2 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจดัหารายได ้ 
 4.3 หว้งระยะเวลาในการจดัสรร/ 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าชา้  
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยภำยนอก 
 

โอกำส อุปสรรค 

1 ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 1.1 ไดรั้บการผลกัดนัดา้นงบประมาณจาก

นกัการเมืองระดบัจงัหวดั 
 1.2 ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมือง 
 

1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 1.1 การประสานงานระหวา่งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนอ้ย 
 1.2 การรวมตวัเพื่อจดัตั้งกลุ่มทางการเมือง

และกลุ่มผลประโยชน์มีนอ้ย 
 1.3 ผูน้ าชุมชนในต าบลมีการแบ่งฝ่าย ไม่

ร่วมมือกนั 
2. ด้ำนเศรษฐกจิ 
 2.1 สินคา้หลกัของต าบลคือยางพารามีราคา

สูงข้ึน 
 2.1 นโยบายรัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการ

ผลิตภาคการเกษตร 
 2.2 มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยมีากข้ึน 

2. ด้ำนเศรษฐกจิ 
 2.1 น ้ามนัราคาแพงโดยต่อเน่ือง 
 2.2 การรวมกลุ่มอาชีพมีจ านวนนอ้ย 

3. ด้ำนสังคม 
 3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 
 3.2 มีสถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพยาบาล และสถาบนัทางศาสนาท่ี
สามารถรองรับการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 3.3 นโยบายรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 

3. ด้ำนสังคม 
 3.1 ปัญหาอาชญากรรมเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่

ดีของต าบลและอ าเภอ 
 3.2 ปัญหาวยัรุ่น เยาวชน มีแนวโนม้รุนแรง

และเพิ่มมากข้ึน  

4. ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 4.1 ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศท าใหมี้ความสะดวก 
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มข้ึน  

 4.2 สามารถคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ภายนอกไดท้นัต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

4. ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
 4.1 เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมีราคาแพง และมี

ความยุง่ยากซบัซอ้นในการใชง้าน  
 4.2 การจดัเก็บและการคน้หาขอ้มูลยงัไม่

เป็นระบบท่ีดีพอ 
 4.3 บุคลากรขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยใีน

การปฏิบติังาน 
 
 



3.2   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 จากการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี (2553 – 2555) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น 
ล านาว ไดด้ าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สรุปโครงการท่ีด าเนินการจริงไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร

ตำมแผน 
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 46 12 26.09 
การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 59 23 38.98 
การพฒันาเศรษฐกิจ 11 - - 
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 2 28.57 
การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

14 10 71.43 

รวม 137 47 34.31 
 
 รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี (2553 – 2555) ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี  
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

กำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1. ปรับปรุงถนนซอยสมเด็จยา่ หมู่ท่ี 2 420,000 บาท 
2. บุกเบิกถนนสายลานววั - ควนประ หมู่ท่ี 3 519,000 บาท 
3. ก่อสร้างท่อเหล่ียมคลองล านาว หมู่ท่ี 7 355,600 บาท 
4. ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายบา้นนายช านิ - บา้นลุงเอียด ท่าคลองออก หมู่ท่ี 11 434,000 บาท 
5. ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายบา้นนายเวยีง - ท่าคลองออก หมู่ท่ี 12 432,000 บาท 
6. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายเพง็ หมู่ท่ี 14 399,000 บาท 
7. บุกเบิกถนนสายทุ่งนาชีโค หมู่ท่ี 15 343,000 บาท 
8. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบางปริก - ทุ่งโคกแค หมู่ท่ี 16 325,500 บาท 
9. ขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นช่องววั หมู่ท่ี 4 322,000 บาท 
10. ขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 320,000 บาท 
11. ก่อสร้างหอถงัระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 398,000 บาท 
12. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 399,000 บาท 
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กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม  
13. อาหารเสริม (นม) 4,246,525 บาท 
14. อาหารกลางวนัเด็กเลก็ 1,368,079 บาท 
15. อาหารกลางวนันกัเรียน 5,577,000 บาท 
16. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 22,300 บาท 
17. จดัซ้ือวสัดุการศึกษาเด็กเลก็ 335,400 บาท 
18. วนัเด็กแห่งชาติ 94,335 บาท 
19. มอบวฒิุบตัรนอ้ย 17,000 บาท 
20. อบรมเพ่ิมศกัยภาพผูดู้แลเด็ก 52,262 บาท 
21. งานพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน 160,000 บาท 
22. อุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลบา้นล านาว 104,000 บาท 
23. ลดและป้องกนัอุบติัเหตในช่วงเทศกาล 18,928 บาท 
24. แข่งขนักีฬา อบต. 100,000 บาท 
25. ซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 49,470 บาท 
26. วนักตญัญู 24,300 บาท 
27. ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 69,400 บาท 
28. ส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 22,050 บาท 
29. เบ้ียยงัชีพคนชรา 1,595,000 บาท 
30. เบ้ียยงัชีพคนผูพิ้การ 573,500 บาท 
31. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 82,000 บาท 
32. จดัเก็บขอ้มูล จปฐ.ต าบลบา้นล านาว 34,005 บาท 
33. ก่อสร้างอาคารเอกนประสงค ์หมู่ท่ี 1 523,000 บาท 
34. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์หมู่ท่ี 5 524,000 บาท 
35. ค่ายครอบครัวสุขสนัต ์ 99,600 บาท 
กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม  
36. สมัมนาการจดัการน ้ าเสียชุมชน 1,750 บาท 
37. ฝังกลบหลุมขยะ 25,000 บาท 
กำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำรจดักำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล  
38. จดัท าแผนพฒันาสามปี - 
39. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน 1,000 บาท 
40. จดัท าวารสาร อบต.บา้นล านาว 20,000 บาท 
41. วสัดุส านกังาน 124,240 บาท 
42. วสัดุงานบา้นงานครัว 52,345 บาท 
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43. วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 515,986 บาท 
44. วสัดุคอมพิวเตอร์ 99,300 บาท 
45. ครุภณัฑส์ านกังาน 6,300 บาท 
46. ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 60,000 บาท 
47. ทุนการศึกษา 291,970 บาท 

 
3.3   กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันำในเชิงคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2553  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานจริงเพียง 
ร้อยละ 34.31 ของโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาปีงบประมาณ 2553 เน่ืองจากขอ้จ ากดัในด้าน
งบประมาณ แต่พิจารณาในด้านการพฒันามีการพฒันาครอบคลุมในทุกพื้นท่ี โดยจะเน้นหนักใน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากปัญหาในดา้นโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
รวมถึงการให้ความส าคญักบังานด้านพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นกัเรียน สนับสนุน
ดา้นการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 
การให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในดา้นการบริหารจดัการ
องค์กรได้พฒันาองค์กรให้ทนัสมยั มีอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ พฒันาบุคลากรให้มี
ความรอบรู้และศกัยภาพในการปฏิบติังาน นบัไดว้า่แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว
ฉบบัท่ีผา่นมาไดมี้ผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดบัดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสำมปี 

 
4.1  วสัิยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

“ส่ิงแวดล้อมดี  ประชำชนมสุีข  ชุมชนพฒันำ  กำรศึกษำมคุีณภำพ” 
 
4.2  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำในช่วง 3 ปี 

 1. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน  
  แนวทำงกำรพฒันำ 
  1.1 พฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบลใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยัอยา่งทัว่ถึง 
  1.2 พฒันาแหล่งน ้าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  1.3 พฒันาสาธารณูปโภคใหมี้ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม  
  แนวทำงกำรพฒันำ 
  2.1 พฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกนั
โรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 
  2.3 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 
  2.4 ส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภยัเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
  2.5 พฒันาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักาย และเล่นกีฬา
อยา่งทัว่ถึง 
  2.6 ส่งเสริม อนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
  2.7 สงเคราะห์และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพึ่งพาตนเองได ้



  2.8 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน สนบัสนุนการจดัท าและ
ใชแ้ผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
  แนวทำงกำรพฒันำ  
  3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพฒันากลุ่มอาชีพ 
  3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พฒันาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
  แนวทำงกำรพฒันำ  
  4.1 รณรงค ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั บ าบดัมลพิษ แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
  แนวทำงกำรพฒันำ 
  5.1 รณรงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลกัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 
  5.2 ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดับชุมชน 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  5.3 พฒันาการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
  5.4 พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
 
4.3   นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 นโยบายท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวแถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
ล านาว มี 7 ดา้น ดงัน้ี  
 1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรเมือง 
  1.1 บริหารงานยดึหลกัประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
  1.2 ประสานงานอยา่งจริงจงักบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าองคก์รต่าง ๆ  
  1.3 ประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาต าบลบา้นล านาว 



  1.4 พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวให้มีคุณภาพ มีขวญั
ก าลงัใจในการท างาน  
  1.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกดา้น 
  1.6 เตรียมการเพื่อรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเม่ือมีความพร้อม 
 2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
  2.1 ผลกัดนัใหมี้ประปาทุกหมู่บา้น 
  2.2 ปรับปรุงและขยายประปาหมู่บา้นท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนใหไ้ดม้าตรฐานใชไ้ดต้ลอดปี 
  2.4 ผลกัดนัใหมี้การก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหลกัของหมู่บา้น  
  2.5 ติดตั้งไฟส่องทางในยา่นชุมชนทุกชุมชน และทุกทางแยกส าคญัในหมู่บา้นพร้อมติดตั้ง
ไฟกะพริบทางแยกส าคญั  
  2.6 ผลกัดนัใหมี้การขยายการก่อสร้างถนนส่ีช่องจราจรในเขตชุมชนล านาว 
  2.7 ติดตามเร่งรัดใหมี้ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 
 3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กฬีำ นันทนำกำร 
  3.1 พฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก อบต. ทุกศูนย ์ทุกดา้นใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
  3.2 เตรียมการเพื่อจดัตั้งโรงเรียนอนุบาลของ อบต. เม่ือมีความพร้อม  
  3.3 ร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาและการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) ในเขตต าบลบา้นล านาว  
  3.4 ท าโครงการสอนเสริมพิเศษแก่นกัเรียนในเขตต าบลบา้นล านาว 
  3.5 สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาทุกหมู่บา้น 
  3.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมแข่งขนักีฬาตลอดทั้งปี 
  3.7 สนับสนุนให้มีห้องซ้อมดนตรีส าหรับเยาวชนและประชาชนพร้อมจดักิจรรมให้การ
แสดงต่อสาธารณะ 
 4. นโยบำยด้ำนสำธำรณะสุข กำรป้องกนับรรเทำสำธำรณภัยและงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
  4.1 ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วยัทารกถึงวยัชรา 
  4.2 ร่วมท างานกบั อสม. หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขอยา่งใกลชิ้ด 
  4.3 สนบัสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม อยา่งทัว่ถึง 
  4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะและก าจดัขยะใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
  4.5 ร่วมรณรงค ์ป้องกนั บ าบดัแกไ้ขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอยา่งจริงจงั 
  4.6 เตรียมการแกไ้ขปัญหาสาธารณภยัต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนทนัที 



  4.7 สนับสนุนงาน อปพร. จัดตั้ งห น่ึง อบต. หน่ึงทีมกู้ภัย โดยพัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 
 5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกจิ 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวติภายใตป้รัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  5.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุนหมุนเวียน 
การตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3 สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน เช่ือมโยงเครือข่าย พัฒนากระบวนการจดัการเพื่อ
น าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ของสมาชิก  
  5.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตและใชปุ๋้ยชีวภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
  5.5 การบริหารจดัการตลาด อบต. ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนต าบลบา้นล านาว 
 6. นโยบำยด้ำนสังคมและกำรพฒันำคุณภำพชีวติ 
  6.1 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถาบนัครอบครัวเขม้แขง็ ชุมชนเขม้แขง็  
  6.2 ส่งเสริม สนบัสนุน การจดักิจกรรมท่ีดี สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนพร้อมครอบครัว
อยา่งต่อเน่ือง 
  6.3 ดูแลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผูด้อ้ยโอกาสทุกดา้นให้อยูใ่นสังคมอยา่งมี
เกียรติศกัด์ิศรี และมีความสุข  
  6.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามอยา่งทัว่ถึง  
  6.5 ท านุบ ารุงวดั ส านกัสงฆ ์และสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง 
 7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
  7.1 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออนุรักษป่์าตน้น ้าในเขตต าบลบา้นล านาว  
  7.2 พัฒนาแหล่งน ้ าเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื  
  7.3 ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรวมของต าบลบา้นล านาวใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู ่
  7.4 พฒันาน ้ าตกโตน อ่างเก็บน ้ าพรุพรี พื้นท่ีหน้าอ าเภอบางขนัให้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของ
ชุมชน  
  7.5 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษป่์า ภายใตแ้นวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน ้า”  
 
 
  



4.4   กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
        จังหวดันครศรีธรรมรำช 

  กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน จงัหวดันครศรีธรรมราช (พ.ศ.2555-2557) ได้
ก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ภายใตแ้นวคิด “หลกัความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศยักรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์    การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดา้น  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนปฏิบติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32 (1) รวมทั้ง   ไดท้บทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัปี พ.ศ.2554 ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์และ พนัธกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
      1.1  สร้างความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรรายย่อย พฒันาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2  พฒันาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และความตอ้งการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนบัสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการ
ผลิต ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
      1.3  ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลงังาน
ทดแทน 
      1.4  สนบัสนุนการจดัรูปท่ีดินเพื่อการพฒันาชุมชนเมืองและชนบท 
      1.5  จดัใหมี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
      1.6  ฟ้ืนฟู พฒันาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว ทั้งแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว  เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั 
     1.7  ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย ์ และพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
     1.8  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัพฒันาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุน  การวิจยัและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อมและพลงังำน 
     2.1  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ 
     2.2  ส่งเสริมการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีตน้น ้ าและลุ่มน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตดัสินใจในการบริหารจดัการน ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภยัน ้าแลง้และน ้าท่วม 



     2.3  ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชนให้
อยูใ่นขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    2.4  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและ
ย ัง่ยนื การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
     2.5  ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บา้นมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการ
จดัการขยะชุมชน ขยะอนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และ
สนบัสนุนใหมี้ระบบเก็บขนและก าจดัขยะแบบรวมศูนย ์
     2.6  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั บ าบดัมลพิษ ทั้งดา้นวชิาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
     2.7  ส่งเสริมสนบัสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก พลงังานใส
สะอาด 
     2.8  สนบัสนุนส่งเสริมการรังวดัและจดัท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     2.9  ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
อนุรักษฟ้ื์นฟู ความหลากหลายของพนัธุกรรมทอ้งถ่ิน เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ท่ีเช่ือมโยงวิถี
ชีวติและวฒันธรรมชุมชน 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำสังคมและคุณภำพชีวติ 
      3.1  พฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศกัยภาพเพื่อรองรับการ
พฒันาในทุกดา้น 
      3.2  พฒันาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จดัการศึกษาทั้งใน
และ  นอกระบบ สนบัสนุนการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมใหเ้ยาวชน  ประชาชน   ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
  3.3  รณรงคใ์ห้เกิดการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั พฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 
      3.4  พฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจดัการแพทยแ์ผน
ไทย (แพทยท์างเลือก) ทั้งในระดบัชุมชนและสถานพยาบาล 
      3.5  รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพย์และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 



      3.6  รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ  เฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการป่วยและตายดว้ยโรคอุบติัใหม่ 
      3.7  ส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภยั  เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
              3.8  พฒันาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
จดัหาสถานท่ีจดักิจกรรมออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 
              3.9  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
พฒันา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
              3.10 สงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและพึ่งพาตนเองได ้
              3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน สนบัสนุนการจดัท าและใช้
แผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
 4.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
      4.1  พฒันาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ไดม้าตรฐาน สะดวกปลอดภยั
อยา่งทัว่ถึง 
      4.2  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพและครบถว้นเพียงพอ 
      4.3  พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง
ทุกพื้นท่ี 
      4.4  ผลักดันให้มีการใช้ผงัเมืองรวมจงัหวดัเป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
               4.5  ผลกัดนัใหมี้การใชก้ฎหมายควบคุมอาคารอยา่งเป็นรูปธรรม 
 5.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
      5.1  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลใหแ้ก่เยาวชน ประชาชนทุกระดบั ทุกภาคส่วน 
      5.2  พฒันาการบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนบัสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่า ปรับปรุงระบบขอ้มูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 



      5.3  พฒันาและส่งเสริมการจดัท าแท้องถ่ินท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนบัสนุนให้มีระบบฐานขอ้มูลกลางและระบบการ
ติดตามประเมินผล 
      5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม ่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
 
4.5  ปัญหำเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  1.  การแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจงัหวดั 
  2.  การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ในพื้นท่ีอ าเภอชายฝ่ัง 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอปากพนงั อ าเภอ 
หวัไทร และอ าเภอท่าศาลา 
  3.  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต ่า 
  4.  การแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ทั้งระบบ ในเขตพื้นท่ีประสบปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดั 
  5.  การแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และท่ีดินท ากินของราษฎร 
  6.  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยเนน้การจดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
   7.  ปัญหาท่ีเกิดตามสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น วกิฤติเศรษฐกิจ คนวา่งงาน สินคา้มีราคาแพง 
ฯลฯ 
 
4.6  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดันครศรีธรรมรำช 
  ตำมวิสัยทัศน์  คือ “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเท่ียว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” โดยมี
ประเด็นยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 
  1.  พฒันาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจดัสร้างชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  พฒันาการบริหารจดัการภาคเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองการเกษตรบนพื้นฐานการสนบัสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  3.  พฒันาระบบบริหารจดัการท่องเท่ียว 
  4. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพดา้น
พลงังานและเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน 
  5.  พฒันาคน องคก์ร ระบบสวสัดิการสังคม และความมัง่คงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 



4.7  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจังหวดัภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย (สุรำษฎร์ธำนี, นครศรีธรรมรำช, ชุมพร 
          และพทัลุง)  
   มีประเด็นยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
  1.  การผลิต แปรรูป และการบริหารจดัการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน ้ ามันท่ีมี
คุณภาพแบบครบวงจร 
  2.  การพัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว ์
ประมง) 
  3. การพฒันาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเขม้แขง็ มัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยนื 
  4. การท่องเท่ียวนานาชาติท่ีย ัง่ยนื 
  5.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
 
4.8  นโยบำยของรัฐบำล  
 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. นโยบำยเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมด ำเนินกำรในปีแรก 
 1.1  กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมเพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่

ภำคประชำชนและเอกชนในกำรลงทุนและกำรบริโภค 
  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  กำรรักษำและเพิม่รำยได้ของประชำชน 
  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  กำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน 
  1.3.1  ให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนบัสนุนต าราในวิชาหลกั

ใหแ้ก่ทุกโรงเรียน จดัให้มีชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา 2552 และสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพื่อชดเชยรายการต่างๆ ท่ีโรงเรียนเรียกเก็บจากผูป้กครอง 

  1.3.2  ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อการ 
ครองชีพ 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  จัดตั้งคณะกรรมกำรรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน
เพ่ือแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) เพ่ือเร่งรัดติดตำม แก้ไขปัญหำ ลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติ และ
ก ำหนดมำตรกำรและโครงกำรเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในภำวะเร่งด่วน 

  ในส่วนของนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาลชุดน้ีรัฐบาล
จะด าเนินนโยบายหลกัในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอ้ท่ี 2 ถึงขอ้ท่ี 8 ดงัต่อไปน้ี 

 

 



 2.  นโยบำยควำมมั่นคงของรัฐ 
 2.1  ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ให้มีความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วม

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.  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ 
 3.1  นโยบำยกำรศึกษำ 
  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 าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้คุณธรรมน าความรู้อยา่งแทจ้ริง 

  3.1.2  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น
ในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

  3.1.3  พฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไ้ดค้รูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม 
มีคุณภาพ  และมีวิทยฐานะสูงข้ึน ลดภาระงานครูท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนตามโครงการคืนครู
ใหน้กัเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวติของครูดว้ยการปรับโครงสร้างหน้ีและจดัตั้งกองทุนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตครู ควบคู่ไปกบัการลงทุน  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเนน้การพฒันาเน้ือหาสาระและบุคลากร
ใหพ้ร้อมรองรับและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

  3.1.4  จดัให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากผูบ้กพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวฒันธรรม รวมทั้ง
ยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน 

  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  นโยบำยแรงงำน 
  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  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 

  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  ในสถานพยาบาลเอกชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 



  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 มีการใชท้รัพยากรทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.4  นโยบำยศำสนำ 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
ระวงัทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนบัสนุน
การผลิตส่ือสร้างสรรค์ สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

  3.4.3  สนบัสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ
วฒันธรรมไทยทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ 
สู่สังคมโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

  3.4.4  ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกท่ีรับผิดชอบดา้นศาสนา เพื่อให้การ
บริหารจดัการ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความ
เขา้ใจอนัดีและสมานฉันทร์ะหวา่ง   ศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อน าหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้น
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการด ารงชีวติมากข้ึน 
 
 



  3.5  นโยบำยสวสัดิกำรสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์ 
  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 ในการ
ป้องกนัปัญหาร่วมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ  และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ให้มีความ
เขม้แขง็ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชน 
  3.6  นโยบำยกำรกฬีำและนันทนำกำร 

  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.  นโยบำยเศรษฐกจิ 
 4.1  นโยบำยกำรบริหำรเศรษฐกจิมหภำค 
  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
ของประเทศให้สอดคลอ้งกบัก าลงัเงินของแผ่นดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลงัของรัฐ
เพื่อใหเ้ป็นกลไกในการก 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  นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกจิ 
  4.2.1  ภำคเกษตร 
   4.2.1.1  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจส าคญัให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุ จดัหาปัจจยัการผลิตและ
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความจ าเป็นพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบโล
จิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดตน้ทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจดัพื้นท่ี    การผลิตพืชอาหารและพืช
พลงังานใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับ    พืชพลงังาน เพื่อ
สร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 



   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 รวมทั้งใช้
ระบบไตรภาคีภาครัฐ 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 ภำคอุตสำหกรรม 

   4.2.2.1  สร้างความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก
ให้กับอุตสาหกรรมไทย      ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินคา้ โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน สถาบนัวิจยั และสถาบนัการศึกษา ในการพฒันาความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร พฒันาการออกแบบ
สินคา้และผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคา้เชิงลูกโซ่
ผา่นการเจรจาระหวา่งประเทศ 

   4.2.2.2  ก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจกัรภายในประเทศ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอญัมณี เป็นตน้ โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านภาษีและท่ีมิใช่ภาษีให้สามารถจูงใจนักลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกับบริษัท
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง 



   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  ภำคกำรท่องเทีย่วและบริกำร 
   4.2.3.1  ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ม

ความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั พฒันาแรงงานฝีมือทั้ง
ในด้านคุณภาพและความรู้ด้านภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขา้
ด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเท่ียว รวมทั้ งสินค้าบริการท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

   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
ความทนัสมยัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายทางดา้น
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  4.2.4  กำรตลำด กำรค้ำ และกำรลงทุน 
   4.2.4.1  ส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผูน้ า

ทางธุรกิจ รัฐเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน และดูแล และใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้และ
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ป้องกนัการ
ผกูขาดตดัตอน ป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภคและใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทั้งออกกฎหมายคา้
ปลีกเพื่อก ากบัดูแลธุรกิจคา้ปลีกอยา่งเป็นระบบโดยให้ธุรกิจรายใหญ่และรายยอ่ยอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
เก้ือกูลและย ั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 าหนดมาตรการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นระบบทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

   4.2.4.4  ปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเขา้ เพื่อป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม การทุ่มตลาด และสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 

   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  นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต และเพิ่มควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

  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
พิเศษระหว่างเมืองให้เช่ือมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 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 โดยใหมี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งดา้นการผลิต
และการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 



  4.3.10  เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่อยา่งจริงจงั ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ 
และการก ากบัดูแลการพฒันาและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

  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  นโยบำยพลงังำน 

  4.4.1  พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึน โดยจดัหา
พลงังานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งส ารวจและพฒันาแหล่งพลังงานประเภทต่าง 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 
แก๊สโซฮอล์ (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 และเอ้ือต่อการพัฒนาพืช
พลงังาน รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการผ่านกลไกตลาดและกองทุน



น ้ามนั เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และส่งเสริมการแข่งขนัและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
รวมทั้งพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 

  4.4.4 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง  โดยรณรงคใ์ห้เกิดวินยัและสร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุน
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมี้การลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และมาตรการสนบัสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้า
สูงสุด รวมทั้ งการวิจยัพฒันาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดั
พลงังาน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อใหมี้การใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังานของประเทศ 

  4.4.5  ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้ งส่งเสริมให้เกิด
โครงการกลไกการพฒันาพลังงานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
  4.5  นโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

  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.  นโยบำยทีด่ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 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
เศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

 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 เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบ าบดัน ้ า
เสีย ก าจดัขยะชุมชน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการจดัให้มีศูนยก์  าจดัขยะชุมชนกลางในทุก
จงัหวดั มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ส าหรับผูก่้อมลพิษท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแก้ไขปัญหา
มลพิษในพื้นท่ีท่ีวิกฤตซ ้ าซาก รวมทั้ งสนับสนุนมาตรการจูงใจด้านภาษี และสิทธิต่าง ๆ กับ
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.  นโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีกำรวจัิย 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.  นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ 
 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
ขอ้ตกลงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม 

 7.7  ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในโลกท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ 

 7.8  สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบัประชาชน 
โดยส่งเสริมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย 
เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเขา้ถึงในระดบัประชาชนกบัประเทศ 
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหวา่งประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประเทศและ
ประชาชนไทย 

 7.9  คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ
เอกชนไทย      ในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

 

 



 8.  นโยบำยกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
 8.1  ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  8.1.1  สนบัสนุนการกระจายอ านาจทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพึ่ งพาตนเองได้มากข้ึน โดยมีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอ านาจให้ท้องถ่ินจดัเก็บรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากข้ึน 
เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถจดับริการสาธารณะท่ีไดม้าตรฐานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  8.1.2  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน โดยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างาน ตลอดจนการจดับริการสาธารณะ
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 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 โดยสนับสนุนให้ทอ้งท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมจดัตั้งเป็น 
มหานคร 

  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
เจา้หน้าท่ีของรัฐให้เหมาะสมกบัความสามารถ และประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจ
แตกต่างกนัตามพื้นท่ี ตามการแข่งขนัของการจา้งงานในแต่ละสายอาชีพท่ีเหมาะสม และตามความ
จ าเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไวใ้นราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตขา้ราชการ
และเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ดีข้ึน เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีขวญัก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  8.2  กฎหมำยและกำรยุติธรรม 

  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 โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการน าหลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์และหลกัการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท ให้มี
การจดัตั้งองคก์รประนอมขอ้พิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้องส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และ
คดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย มีระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้
รวดเร็วและเป็นธรรมมากข้ึน 

  8.2.3  พฒันากฎหมายให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการคุม้ครองสิทธิ
ส่วนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการให้ประชาชนไดรั้บความยติุธรรมและสิทธิเสรีภาพอยา่ง
ทัว่ถึงและเท่าเทียม ทั้งน้ี   จะเร่งด าเนินการจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมทั้งสนบัสนุน



การด าเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการตรา
กฎหมายของรัฐใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม 

  8.2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมให้มาก
ข้ึน ภาคใตก้ารใชอ้าสาสมคัรเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกนั
อาชญากรรม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การตรวจสอบ การใชอ้  านาจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ ส่งเสริมใหผู้ก้ระท าความผดิท่ีพน้โทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใชชี้วติร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 
ตลอดจนจดัใหมี้บริการดา้นทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 

  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 างานของต ารวจ อยัการ และผูใ้ชอ้  านาจรัฐอ่ืน ๆ 
  8.3  ส่ือและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 

  8.3.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ
จากทางราชการและส่ือสาธารณะอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหก้ลไกภาครัฐ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  8.3.2  ปรับปรุงกลไกการส่ือสารภาครัฐให้ด ารงบทบาทส่ือเพื่อประโยชน์
สาธารณะและสร้างความสมานฉนัทใ์นชาติ 

  8.3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต์  ่า โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากกองทุนพฒันากิจการกระจายเสียง   และกิจการโทรทศัน์ 

  8.3.4  จดัให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือเพื่อให้ส่ือมีเสรี 
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายท่ีขดัต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่ือมวลชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 
 



4.9  แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ  
 1.  ทศิทำงของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559)   

  ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์  
 “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ

เปล่ียนแปลง” 

พนัธกจิ 
1.  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ควบคู่กบัการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คน

กินดีอยูดี่ มีคุณภาพชีวติท่ีดี ปลอดภยัจากอาชญกรรม อุบติัเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข มีวฒันธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 

2.  พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรคข์องคนไทย ขยายหลกัประกนัทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมัน่คง
ดา้นอาหารและพลงังาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.  สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ขม้แข็งสามารถป้องกนัและรองรับผลกระทบและความเส่ียงจากวกิฤต
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ และทกัษะ สามารถรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล 

วตัถุประสงค์ 
1.  คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
2.  คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงและอยูก่บัการเปล่ียนแปลงได้

อยา่งเป็นสุข 
3.  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมัน่คง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความ

อุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพฒันำ 
1.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
    (1)  การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจดัการ

ความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวติใหแ้ก่ตนเอง 



    (2)  การจดับริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได ้เน้นการสร้างภูมิคุม้กนัระดบั
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ 

    (3)  การเสริมสร้างพลงัให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิตในสังคมและสร้างการ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี 

    (4)  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหแ้น่นแฟ้นเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  
2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวติอย่ำงยัง่ยืน 
    (1)  การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

และโอกาสของพื้นท่ี 
    (2)  พฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงชัย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันา

ประเทศในอนาคต 
    (3)  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
    (4)  เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวฒันธรรมไทยท่ีดี 
3.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมสมดุลและมั่นคงของอำหำรและพลงังำน 
    (1)  พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
    (2)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
    (3)  สร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
    (4)  สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานในระดบัครัวเรือนและชุมชน 
    (5)  สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเข็มแข็ง

ภาคเกษตร 
    (6)  ปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลดา้นอาหารและพลงังาน 
4.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเศรษฐกจิฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อม 
    (1)  พฒันาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    (2)  พฒันาภาคอุตสาหกรรม 
    (3)  พฒันาภาคบริการ 
    (4)  พฒันาภาคการคา้และการลงทุน 
    (5) พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
    (6)  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    (7)  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
 



5.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิในภูมิภำค 
    (1)  สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
    (2)  ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับ

ประเทศคู่คา้ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 
    (3)  ปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีการพฒันาตั้งแต่ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
    (4)  สนบัสนุนการเปิดการคา้เสรีและวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
    (5)  พฒันาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในภูมิภาค 
    (6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
    (7)  เสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยา่งมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
    (8)  ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบติั และเช้ือโรค 
6.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
    (1)  การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    (2)  การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
    (3)  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อน าไปสู่

สังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (4)  การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
    (5)  การยกระดบัขีดความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

เพื่อใหส้ังคมมีความยดืหยุน่และมีภูมิคุม้กนั 
    (6)  การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5  บัญชีโครงกำรพฒันำ 
บัญชีสรุปโครงกำรพฒันำ 

แผนพฒันำสำมปี  (พ.ศ. 2555 - 2557) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน           
 1.1 แนวทางพฒันาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้

ไดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยั อยา่งทัว่ถึง 
24 30,600,000 40 62,650,000 41 46,100,000 105 139,350,000 

 1.2 แนวทางพฒันาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

10 3,900,000 14 6,530,000 9 3,050,000 33 13,480,000 

 1.3 แนวทางพฒันาสาธารณูปโภคใหมี้
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 

16 9,500,000 15 5,800,000 13 4,800,000 44 20,100,000 

รวม 50 44,000,000 69 74,980,000 63 53,950,000 182 172,930,000 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม         
 2.1 แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา 12 7,990,000 12 7,955,000 12 7,955,000 36 23,900,000 
 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค ์

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
ป้องกนัโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 

2 180,000 4 250,000 3 380,000 9 810,000 

 2.3 แนวทางรณรงค ์ป้องกนั ควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

 2.4 แนวทางส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

4 380,000 4 280,000 3 180,000 11 840,000 

 2.5 แนวทางส่งพฒันาการกีฬา เสริมสร้าง
โอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

6 3,095,000 2 200,000 3 600,000 11 3,895,000 

 



ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
 2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษกิ์จกรรมดา้น

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5 280,000 5 280,000 5 280,000 15 840,000 

 2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี 
คนชราและผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งพาตนเองได ้

7 3,092,000 7 3,092,000 7 3,092,000 21 9,276,000 

 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
ความเขม้แขง็ของชุมน สนบัสนุนการจดัท า
และใชแ้ผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน  

6 3,535,000 4 1,135,000 2 435,000 12 5,105,000 

รวม 43 18,582,000 39 13,222,000 36 12,952,000 118 44,756,000 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ         
 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและ

พฒันากลุ่มอาชีพ 
3 90,000 3 160,000 2 60,000 8 310,000 

 3.2 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร 
พฒันาใหค้วามรู้และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 4 190,000 4 260,000 3 160,000 11 610,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

        

 4.1 แนวทางรณรงค ์สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 400,000 1 100,000 1 100,000 4 600,000 

 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ก าจดั บ าบดัมลพิษ แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4 680,000 4 680,000 3 180,000 11 1,540,000 

รวม 6 1,080,000 5 780,000 4 280,000 15 2,140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

5. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

        

 5.1 แนวทางรณรงค ์สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลกัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวฒันธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบั 

2 125,000 2 125,000 2 125,000 6 375,000 

 5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดบัชุมชน
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 

 5.3 แนวทางพฒันาการบริหารจดัการองคก์รให้
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

4 375,000 7 2,259,000 4 375,000 15 3,009,000 

 5.4 แนวทางพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

4 700,000 4 700,000 4 700,000 12 2,100,000 

รวม 12 1,270,000 15 3,154,000 12 1,270,000 39 5,694,000 

รวมทั้งหมด 115 65,122,000 132 92,396,000 118 68,612,000 365 226,130,000 



รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ 
แผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
 1.1 แนวทำงกำรพฒันำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทั่วถึง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายวฒันา 
นุสิทธ์ิ ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

2 บุกเบิกถนนสายสามแยกบา้น 
ลุงแดง – บา้นนางต๊ิก ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก
สวนปาลม์ ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนน คสล.  
กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

4 บุกเบิกถนนสายบา้นนายสมพงศ ์
– นายภกัดี ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

5 บุกเบิกถนนสายหว้ยลึกต่อเขต  
ม. 1 ต าบลบา้นนิคม  ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

6 บุกเบิกถนนสายบางจนัสี – ม. 16  
ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

7 บุกเบิกถนนสายศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ – ร้านคัว่กล้ิง ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

8 บุกเบิกถนนสายสามแยกบา้น 
นายจ านง ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

9 บุกเบิกถนนสายหนา้สระน ้ า –  
ม. 16  ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

10 ปรับปรุงถนนสายหนา้ควน  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  5 เมตร 
ยาว 3,150 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

11 บุกเบิกถนนช่องแค – บา้นนาย
สุบิน  ม. 2 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

12 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. หว้ยชู
แกว้ – หนา้ควน  ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความสะ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1  แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

13 ปรับปรุงถนนสายบา้นนาย
สุรินทร์  ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

14 ถนนลาดยางสายหลกัสิบ ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

 1,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

15 ถนนลาดยางสายหนา้ควน ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  1,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

16 ปรับปรุงถนนบางปริก –  
ทุ่งโคกแค ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

17 ปรับปรุงถนนหนา้โรงเรียน – 
เกาะวา ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยยงู  
(บา้นนางสน) ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

19 บุกเบิกถนนนาไสยงู –  
ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

20 ปรับปรุงถนนบางปริก – เกาะวา 
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงถนนซอยสุขสบาย เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาไสยงู 
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 7 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก 
– ควนหินราว  ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

24 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก 
– ส่ีแยกปากแพรก ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 7 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

25 ปรับปรุงถนนสายรอบสระพรุพรี 
ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
อ่าวนิลคลาน - อ่าวลุงคง ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร 

  700,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบา้น 
ช่องววั  ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น
นิคมวงัหิน – บา้นเค่ียมงาม ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรอบ
สระน ้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

  600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอ่าว 
ลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

31 ปรับปรุงถนนสายน ้ าน่ิง –  
หนา้ควน  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

32 ปรับปรุงถนนสายน ้ าน่ิง –  
อ่าวลุงคง  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

33 ก่อสร้างถนคอนกรีตทางข้ึน 
ส านกัสงฆน์ ้ าน่ิง  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

34 ปรับปรุงถนนบา้นนายไข่ชุบ 
(หว้ยน ้ าน่ิง) ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

35 ปรับปรุงถนนอ่าวลุงคง –  
อ่าวนิลคลาน ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
อ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสาย 
น ้าน่ิง – ทะเลสองหอ้ง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

38 ปรับปรุงถนนสายไร่ใน – ไร่ยาว 
ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

39 บุกเบิกถนนไร่ใน – คลองโตน 
 ม. 6 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

40 บุกเบิกถนนเหนือโตน –  
คลองโตน ม. 6 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

41 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยเรียน ม. 6 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

42 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
เหนือโตน – สา้นแดง  ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

43 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่ใน – 
ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

44 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตหว้ย
อีโส ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

45 บุกเบิกถนนหว้ยจนัทร์หอม ม. 7 เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

46 บุกเบิกถนนสายน ้ าแดง  ม. 7 เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

47 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไสนา 
– เหนือคลอง  ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 6,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

48 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหว้ย
คุง้คงั  ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

49 ปรับปรุงถนนควนหินราว ซอย 2   
ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หว้ยหินเพงิ  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

51 ปรับปรุงถนนสายเกาะวาพร้อม
ก่อสร้างท่อเหล่ียม  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

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

 600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

52 ปรับปรุงถนนสายควนหินราว – 
นาไสยงู  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หว้ยทา้ยเภา  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

54 บุกเบิกถนนสายบา้นนายธีระ  
ม. 8 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

55 ปรับปรุงถนนสายวงัแทงเข ้ ม. 8 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ควนหินราว – บางปริก  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

 2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

57 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหลงัโรงเรียน
บา้นไสยาสน์  ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก  

ท่อเหล่ียมจ านวน 1 
จุด 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนชก – บา้นป้าโมย้  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,750 เมตร 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตควนชก – 
บางจนัสี  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

60 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ป่าแตว้  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

61 ปรับปรุงถนนสายควนชก –  
บา้นนิคม  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

62 ขยายท่อเหล่ียมเป็น 2 ช่องจราจร 
ถนนสายบา้นนายช านิ – บา้น 
ลุงเอียด ท่าคลองออก ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

63 ปรับปรุงและบุกเบิกถนนสาย 
ศรีเทพ 8 – ศรีเทพ 13  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

64 ปรับปรุงบุกเบิกถนนสาย 
ศรีเทพ 7  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 1  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

66 ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายบา้น
นายผิน ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

67 บุกเบิกถนนสายบา้นนายศรีทยั – 
บา้นนายเวยีง  ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

68 บุกเบิกถนนสายบา้นนายอนนัต ์– 
นายสิทธ์ิ  ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

69 ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายบา้น
นายเวยีง – ท่าคลองออก ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง 700,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

70 บุกเบิกถนนเกาะปลา้ว – ป่าเตย  
ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

71 ถนนคอนกรีตสายวดัศรีเทพ  
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

72 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคลอง
บางปริก ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพาน 1 แห่ง   600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

73 ท่อเหล่ียมหว้ยบางปริก ม. 12 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

74 บุกเบิกถนนสายบา้นนายค าใสย – 
บา้นดินแดง  ม. 13 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

75 บุกเบิกถนนสายบา้นนายริน – 
ควนประ  ม. 13 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
สองพี่นอ้ง (บา้นนายอดุร)  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายส าราญ
ราษฎร์  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคลอง 
น ้าแดง  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

79 คูระบายน ้ าถนนสามแยกล านาว –
เคี่ยมงาม  ม. 14 

เพื่อระบายน ้ าท่วมขงั
บนถนน 

คูระบายน ้ า   500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

80 ก่อสร้างทางเทา้หนา้ตลาดนดั 
ล านาว  ม. 14 

เพื่อใหมี้ความสะดวก 
ปลอดภยัในการใชร้ถ
ใชถ้นนบริเวณตลาดๆ 

ทางเทา้กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตช่องหิน
ขาว – ควนทุ่ม   ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

82 บุกเบิกถนนช่องหินขาว –  
ควนทุ่ม ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

 

83 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม –  
ควนตีน  ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวงัวารี  
ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

  600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโกผอ่ง
อุทิศ  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

86 บุกเบิกถนนสวนครูมุก – ตน้แค
บา้นตาเสือ  ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว  1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควน
ทุ่ม  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

  600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 

88 ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์
พฒันา  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย 
รัตนธาร  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

90 ก่อสร้างสะพานขา้มคลองล าตงั 
ม. 15 ม. 2  

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพาน 1 แห่ง 2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

91 ถนนคอนกรีตทุ่งโคกแค – หว้ย 
ทา้ยเภา ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กวา้ง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

92 ถนนคอนกรีตสายทุ่งปิดน ้ า – 
 ม. 1   ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

93 ก่อสร้างถนนลาดยางบางปริก – 
ทุ่งโคกแค  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 7 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

94 ก่อสร้างถนนลาดยางทุ่งโคกแค – 
หว้ยยงิชา้ง  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 3,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

95 ติดตั้งไฟกะพริบ ม. 9 เพื่อความสะดวก 
ปลอดภยัในการใช้
เสน้ทางคมนาคม 

ไฟกะพริบ จ านวน 1 
จุด 

 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

96 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรสามแยก
ล านาว 

เพื่อความปลอดภยัใน
การใชเ้สน้ทางคมนาคม 

สญัญาณไฟจราจร   200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

97 ติดตั้งกระจกโคง้ทุ่งปิดน ้ า ม. 16 เพื่อความสะดวก
ปลอดภยัในการใช้
เสน้ทางคมนาคม 

กระจกโคง้ตามจุด
เส่ียงและทางแยก 

 50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2 แนวทำงพฒันำแหล่งน ำ้ให้เพยีงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองล าตงั   
ม. 1 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  2,000,000 บาท 
อบจ.นครศรีฯ 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบจ.นครศรีฯ 

2 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หนา้ควน ม. 2 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ฝายน ้ าลน้หว้ยยงู ม. 3 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ฝายน ้ าลน้คลองบางปริก ม. 3 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้บา้นนายเต้ียน 
ม. 4 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้อ่าวนิลคลาน 
ม. 4 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ขดุลอกสระน ้ าบา้นอ่าวนิลคลาน 
ม. 4 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นช่องววั  
ม. 4 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล   350,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขดุลอกสระหว้ยล าเพง็  ม. 5 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ขดุลอกสระน ้ า 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

10 ขดุเจาะบ่อบาดาล ม. 5 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล 400,000 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยน ้ าน่ิง   
ม. 5 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ขดุเจาะบ่อบาดาล ม. 6 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองยา่นบา้  
ม. 6 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ปรับปรุงภูมิทศัน์สระน ้ าคอกววั 
ม. 7 

เพ่ือใหมี้น ้ าสะอาดใช้
ตลอดปี 

ปรับปรุงภูมิทศัน์สระ
น ้ า 1 แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยคุง้คงั  ม. 7 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ขดุลอกฝายน ้ าลน้คลองล านาว   
ม. 7  

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ขดุลอกฝายน ้ าลน้  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ขดุเจาะบ่อบาดาล ม. 7 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล   300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ขดุบ่อน ้ าต้ืน  ม. 8 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อน ้ าต้ืน  30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ขดุบ่อบาดาล (บา้นนายเผียน)  
ม. 9 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

20 ฝายน ้ าลน้คลองล าตงั ม. 9 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ฝายแมว้หว้ยบางขนั ม. 9 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายแมว้ 1 แห่ง   100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงสระน ้ าบา้นนายสวงษ ์ 
ม. 10 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี สระน ้ า 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ขดุลอกแหล่งน ้ าและปรับปรุง 
ฝายน ้ าลน้  ม. 10 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ซ่อมแซมฝายน ้ าลน้ ม. 11 เพื่อใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

25 ฝายน ้ าลน้ ม. 12 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

26 ก่อสร้างฝายแมว้หว้ยป่าเตย   
ม. 13 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายแมว้ 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองป่าเตย   
ม. 13 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

28 ฝายน ้ าลน้ ม. 14 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

29 ขดุเจาะบ่อบาดาล  ม. 15 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

30 ปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าตน้น ้ าวงัวาว ี
ม. 15 

เพื่อใหมี้ใชต้ลอดปี ปรับปรุงป่าตน้น ้ า  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองบางปริก  
ม. 16 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

32 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้ทุ่งปิดน ้ า ม. 16 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

33 ขดุลอกแหล่งน ้ าบา้นนาย 
ประจนัทร์ – หว้ยทา้ยเภา ม. 16 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี แหล่งน ้ า 1 แห่ง   300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.3 แนวทำงพฒันำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทัว่ถึงทุกพืน้ที่ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ก่อสร้างประปาบา้นนายเคลา้   
ม. 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ขยายเขตประปาบาดาลบา้น 
นายชุม สุดชู ม. 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงประปาหลกัสิบ –  
หนา้ควน  ม. 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงประปา 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 2 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
ม. 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างประปาบาดาลบา้น 
ลานววั ม. 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาบาดาล 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างประปาผิวดิน ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาผิวดิน 1 แห่ง   500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างประปา ศพด.  พรุพรี เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปา 1 แห่ง   500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

10 ก่อสร้างประปาบาดาล ม. 4 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 2 แห่ง  800,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น ม. 4 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ปรับปรุงและขยายเขตประปา
เหนือโตน ม. 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ประปา  

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ขยายเขตประปาหมู่บา้น ม. 6 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างประปา ม. 7 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ขยายเขตประปา ม.7 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 8 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างประปาบาดาล ม. 8 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาบาดาล 1 แห่ง   500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ก่อสร้างประปาควนตีน ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างประปาบาดาล ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาบาดาล 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

21 ก่อสร้างหอถงัระบบประปา ม. 10 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

หอถงัประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงระบบประปา  ม. 11 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างประปาควนอีแหวง ม. 12 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 12 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

25 ก่อสร้างประปาบาดาล ม. 12 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาบาดาล 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

26 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างประปา ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา  1  แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

28 ขยายเขตประปา ม. 14 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างประปาภูเขา  ม. 15 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาภูเขา 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

30 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 15 เพื่อประชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาบาดาล 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 16 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 2 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

32 ปรับปรุงระบบประปาจุดอ าเภอ
บางขนั 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

4,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

33 ไฟส่องทาง เพื่อความปลอดภยัใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ไฟส่องทางในจุดท่ีมี
ความเส่ียงและทาง
แยก 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการเดินทาง
มากข้ึน 

ส่วนโยธา 

34 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ครอบคลุมทั้งต าบล 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา 

35 เสียงตามสาย  ม. 4 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสียงตามสาย 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

36 เสียงตามสาย  ม. 9 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสียงตามสาย   300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

37 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม 10 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

38 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  
ม. 13 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ระบบเสียงตามสาย  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

39 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 ม. 14 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ระบบเสียงตามสาย  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

40 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 15 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

 



 
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
 2.1 แนวทำงพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 อาหารกลางวนั เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการ 

อาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียน 

4,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

4,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

4,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บ
สารอาหารท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) 
เด็กนกัเรียน 

3,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

3,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

3,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

3 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 

เด็กมีการพฒันาท่ี
เหมาะสมตามวยั 

ส านกังานปลดั 

4 มอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ
ใหเ้ด็กในการศึกษาต่อไป
ในระดบัสูงข้ึน 

เด็กเลก็ใน ศพด. 
อบต. บา้นล านาวทั้ง 
7 ศูนย ์

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีขวญัและ
ก าลงัใจในการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ส านกังานปลดั 

5 พฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก เพื่อพฒันาความรู้และ
ความสามารถของผูดู้แล
เด็กใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผูดู้แลเด็ก จ านวน 29 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูดู้แลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกังานปลดั 

6 วสัดุการศึกษาเด็กเลก็ เพื่อใหเ้ด็กมีส่ือการเรียน
การสอนอยา่งเพียงพอ 

เด็กเลก็ใน ศพด. ทั้ง  
ศูนย ์

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กเลก็มีส่ือการเรียน
การสอนอยา่งเพียงพอ 

ส านกังานปลดั 



7 ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อให ้ศพด. มีสถานท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

ศพด. ทั้ง 7 ศูนย ์ 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ศพด.มีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม 

ส านกังานปลดั 



 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

8 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้
พ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์
และใชค้อมพิวเตอร์เป็น
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ 10 ชุด 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีความรู้พ้ืนฐาน
ดา้นคอมพิวเตอร์ 

ส านกังานปลดั 

9 เขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

เด็กนกัเรียนโรงเรียน
เจริญรัชตภ์าคย ์
ร้อยละ 80 เขา้อบรม 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีพึง
ประสงค ์

ส านกังานปลดั 

10 ส่งเสริมการอ่าน เพื่อใหเ้ด็กมีความรู้ดา้น
ทกัษะการอ่านการเขียน
มากข้ึน 

หนงัสือส่งเสริมการ
อ่านบริการเด็ก
เพ่ิมข้ึน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีทกัษะความรู้
ดา้นการอ่านการ
เขียนมากข้ึน 

ส านกังานปลดั 

 

11 ทศันศึกษาพฒันาศกัยภาพการ
เรียนรู้ 

เพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้  
ไดรั้บรู้ประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 

เด็กต าบลบา้นล านาว  
จ านวน 120 คน  

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีความรู้
ประสบการณ์ในดา้น
ต่าง ๆ 

ส านกังานปลดั 

12 บริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
อบต.บา้นล านาว 

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุส านกังาน
และวสัดุงานบา้นงานครัว
ให ้ศพด. สงักดั อบต. 

วสัดุเพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย ์

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ศพด.มีวสัดุใชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอ 

ส านกังานปลดั 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 
แบบ 100 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุม 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีหอประชุมเพื่อ
บริการประชาชน 

ส านกังานปลดั 



 2.2 แนวทำงส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและป้องกนัโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพฒันำส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 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
สุนขับา้ 

ส านกังานปลดั 

2 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล
บา้นล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางดา้นสุขภาพใหแ้ก่
ประชาชนในต าบลบา้น
ล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ปีละ 30 % 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมี
หลกัประกนัดา้น
สุขภาพ 

ส านกังานปลดั 

3 สุขภาพดีเร่ิมท่ีครอบครัว เพื่อใหค้รอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพ
ของครอบครัวได ้

กลุ่มครอบครัวใน
ต าบล 50 ครอบครัว 

 20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ครอบครัวมีสุขภาพ 
ท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

4 ชุมชนสวยงาม สะอาด ปราศจาก
โรค 

เพื่อใหชุ้มชนมีความ
สะอาด ปลอดจากโรค
ต่าง ๆ 

หมู่บา้นในต าบลบา้น
ล านาวทั้ง 16 หมู่ 

 50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ชุมชนมีความสะอาด 
น่าอยู ่

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 



 2.3 แนวทำงรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพ่ือลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกีย่วข้องให้น้อยลง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 เยาวชนท าดี เพ่ือใหเ้ยาวชนมีส่วน
ร่วมในการท างานเพ่ือ
สงัคม มีทกัษะในการ
ใชชี้วติใหห่้างไกลจาก
ยาเสพติด 

เยาวชน จ านวน 50 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เยาวชนมีจิตอาสา 
มีทกัษะชีวติท่ีจ าเป็น
ในการด ารงชีวติให้
ปลอดจากยาเสพติด 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.4 แนวทำงส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภัยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชำชน 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. 
ครบ 2 % ตามเป้าหมาย
ของกระทรวง 
มหาดไทย 

สมาชิก อปพร. 
จ านวน 130 นาย 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มี อปพร. ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านกังานปลดั 

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

เพื่อทบทวนการ
ปฏิบติังานใหแ้ก่สมาชิก 
อปพร. 

สมาชิก อปพร. ต าบล
บา้นล านาวไดรั้บการ
ฝึกอบรมทบทวน 

 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 สมาชิก อปพร.ต าบล
บา้นล านาวปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานปลดั 

3 ลดและป้องกนัอุบติัเหตใุนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือใหบ้ริการแก่
ประชาชนและลด 
อุบติัเหต ุ

จ านวนอุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลของต าบลบา้น
ล านาวลดลง 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกังานปลดั 

4 ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภยั 

ประชาชนในต าบล
บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

ส านกังานปลดั 

5 โครงการขบัขี่ปลอดภยั เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 

ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกังานปลดั 

6 ซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เพื่อใหมี้วสัดุในการ
ปฏิบติังาน 

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีวสัดุในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกังานปลดั 

7 ซ้ือรถดบัเพลิง เพื่อใชช่้วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหต ุ

รถดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ 1 คนั 

 3,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านกังานปลดั 



 2.5 แนวทำงพฒันำกำรกฬีำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงทัว่ถึง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 กีฬา อบต.บา้นล านาว เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน
เห็นความส าคญัของการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว 16 หมู่บา้น 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

2 อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน
เห็นความส าคญัของการ
เล่นกีฬา 

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 ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์
ชุมชนบา้นเค่ียมงาม   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

ลานกีฬา
เอนกประสงค ์

95,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

4 ลานกีฬาหมู่บา้น  ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

5 ลานกีฬาหมู่บา้น  ม. 7 เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

ลานกีฬาหมูบา้น   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงสนามกีฬา  ม. 13 เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

สนามกีฬา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

7. ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบล เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

สนามกีฬา 2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

 



 2.6 แนวทำงส่งเสริมอนุรักษ์กจิกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณ ีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษป์ระเพณี
ทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 

จดักิจกรรมส่งเสริม
งานประเพณีทอ้งถ่ิน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ก่อใหเ้กิด
ความสามคัคี เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ส านกังานปลดั 

2 งานวนักตญัญู เพื่อใหลู้กหลานได้
แสดงความกตญัญูต่อ
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายแุละ
ครอบครัว จ านวน 
160 ครอบครัว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านกังานปลดั 

3 อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ไปสู่คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในต าบล 
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

วฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินคงอยูสื่บไป 

ส านกังานปลดั 

4 ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและ
ประเพณี เทศกาลวนัมาฆะบูชา 
สมโภชน์พระพทุธลีลา แห่ผา้ห่ม
พระ  

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษป์ระเพณี
ทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 

จดักิจกรรมส่งเสริม
งานประเพณีทอ้งถ่ิน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประเพณีวนัส าคญั
ต่าง ๆ ไดรั้บการ 
สืบสาน 

ส านกังานปลดั 

5 อบรมพิธีกรทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา 

ประชาชนเขา้อบรม 
จ านวน 50 คน  

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ไดรั้บการสืบทอด 

ส านกังานปลดั 

 



 2.7 แนวทำงสงเครำะห์และพฒันำเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวติทีด่ีและพึง่พำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายไุดรั้บเบ้ียยงั
ชีพเดือนละ 500 บาท  

2,280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

2,280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

2,280,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

2 เบ้ียยงัชีพคนพิการ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือผู ้
พิการ 

ผูพิ้การไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพเดือนละ 500 บาท 

570,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

570,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

570,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

3 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ผูป่้วยเอดส์ 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพเดือนละ 500 
บาท 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

4 เยีย่มบา้น ถามไถ่ ใส่ใจผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ 

เพื่อดูแลปัญหาสุขภาพ
กาย จิตใจ และใหก้าร
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 

ผูสู้งอาย ุ500 คน 
ผูพ้ิการ 103 คน 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

ส านกังานปลดั 

5 เสริมพลงัเครือข่ายครอบครัว เพื่อใหค้รอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกนั 

ครอบครัวจ านวน 30 
ครอบครัว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านกังานปลดั 

6. ร้านเกมสีขาว เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
มีสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 

ผูน้ าชุมชนผูป้ระกอบ 
การร้านเกมในต าบล
บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กและเยาวชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 

ส านกังานปลดั 

7 ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อใหส้ภาเด็กและ
เยาวชนท ากิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

เด็กและเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบา้นล านาว 

12,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

12,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

12,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน ์

ส านกังานปลดั 



 2.8 แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมชุมชน  
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค ์ม. 1 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนร่วม 

ส่วนโยธา 

2 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 3 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 7 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 8 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 9 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 10 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 



ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

7 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค ์ ม. 10 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

8 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์  
ม. 14 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนร่วม 

อาคารเอนกประสงค ์ 2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 
อบจ.นครศรีฯ 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

10 จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล จปฐ.  
ต.บา้นล านาว 

เพื่อใหมี้ขอ้มูล จปฐ.
ส าหรับการวางแผน
ดา้นต่าง ๆ 

ขอ้มูล จปฐ. จ านวน 
2,800 ครัวเรือน 

35,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

35,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

35,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีขอ้มูลเพื่อ 
วางแผนการท างาน 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
 3.1 แนวทำงส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพฒันำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 พฒันาฝีมือกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์
บา้นควนหินราว 

เพ่ือพฒันาฝีมือใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์
บา้นควนหินราว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

2 ตลาดนดัชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีแหล่งซ้ือ
ขายสินคา้ในชุมชน 

ตลาดนดัชุมชน 1 
แห่ง 

 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน เพ่ือใหมี้การรวมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

กลุ่มอาชีพในต าบล
บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

4. ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพใหก้บั
ชุมชน 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว กลุ่มละ 20 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



 3.2 แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร พฒันำให้ควำมรู้และเทคนิควธีิกำรในเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 จุด 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
 
 4.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกให้ปะชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 อนุรักษป่์าตน้น ้ า เพ่ืออนุรักษป่์าแหล่งน ้ า
ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนผูใ้ช้
ประโยชนจ์ากแหล่ง
น ้ า 16 หมู่บา้น 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านกังานปลดั 

2 ปรับปรุงภูมิทศัน์น ้ าตกโตน เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
ของน ้ าตกโตนใหเ้ป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ 

สถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจทาง
ธรรมชาติ 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4.2 แนวทำงเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพษิ แก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 จดัซ้ือถงัขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ
จากชุมชน 

ถงัขยะ 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 

2 ผงักลบหลุมขยะ เพื่อหลุมขยะเพียงพอ
ต่อในการรองรับขยะ 

ฝังกลบหลุมขยะ 1 
แห่ง 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 

3 ซ้ือเตาเผาขยะ เพื่อลดปัญหามลพิษ
จากขยะ 

เตาเผาขยะ 1 แห่ง  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ชุมชนปราศจาก
มลพิษ 

ส านกังานปลดั 

4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษใน
พ้ืนท่ีต าบลบา้นล านาว 

เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาจากมลพิษ 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนปลอดจาก
มลพิษ 

ส านกังานปลดั 

5 ก่อสร้างอาคารคดัแยกขยะ เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับคดัแยกขยะก่อน
ก าจดั 

อาคารคดัแยกขยะ 1 
แห่ง 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 



5. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยมตำมหลกักำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้ำง
วฒันธรรมกำรเมืองแบบประชำธิปไตยให้แก่ประชำชนทุกระดับ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่ง อบต.กบัชุมชน 

หมู่บา้น 16 หมู่บา้น 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีทศันคติ
ท่ีดีต่อ อบต. 

ส านกังานปลดั 

2 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
เยาวชนมีความรู้ 

เยาวชน จ านวน 100 
คน 

25,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

25,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

25,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.2 แนวทำงส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่นทีต่อบสนองควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 จดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อใหชุ้มชนมีแผนเป็น
แนวทางในการพฒันา
ชุมชน 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

การแกไ้ขปัญหา
ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน 

ส านกังานปลดั 

2 ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัท า
แผน 

ตวัแทนประชาคม
จากทุกหมู่บา้น 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

การแกไ้ขปัญหา
ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.3 พฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 จดัซ้ือวสัดุในการปฏิบติังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.บา้นล านาว 

วสัดุเพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีวสัดุใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

2 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.บา้นล านาว 

ครุภณัฑส์ านกังาน 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีครุภณัฑใ์ชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

2 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.บา้นล านาว 

คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบติังาน 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีครุภณัฑใ์ชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

2 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.บา้นล านาว 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

15,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

15,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

15,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีครุภณัฑอ์ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนการคลงั 

3 วารสาร อบต.บา้นล านาว เพื่อประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของ อบต. 

วารสาร อบต.บา้นล า
นาว ปีละ 2 ฉบบั 

40,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

40,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

ส านกังานปลดั 

4 ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของ อบต. 

ประชาชนในต าบล 20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

ส านกังานปลดั 

5 ปรับปรุงหอ้งประชุมสภา  
อบต.บา้นล านาว 

เพื่อรองรับการประชุม
ของ อบต. และ
หน่วยงานต่าง ๆ  

หอ้งประชุมสภา 
อบต.บา้นล านาว 

 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีหอ้งประชุมพร้อม
ส าหรับการใชง้าน 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังาน 
อบต.บา้นล านาว 

เพื่อรองรับการขยายตวั
ของหน่วยงานและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

อาคารส านกังาน   1,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการมา
ติดต่องาน 

ส่วนโยธา 

7 จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง เพื่อใชใ้นการปฏิบติั
ราชการ 

รถยนตส่์วนกลาง  784,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

ส่วนการคลงั 



 5.4 พฒันำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2555 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน อบต. 

ใหพ้นกังานทุกคน
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

พนกังานทุกคนไดรั้บ
การอบรม 

120,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

120,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

120,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังานปลดั 

2 ศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร สมาชิก 
และพนกังานส่วนต าบล 

เพื่อใหผู้บ้ริหาร สมาชิก 
พนกังาน มีวสิยัทศัน์ใน
การปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหาร สมาชิก 
พนกังานศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานอ่ืน 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกังานปลดั 

3 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
พนกังาน 

เพื่อใหพ้นกังานส่วน
ต าบลทุกคนมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

พนกังานส่วนต าบล
ทุกคน 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

พนกังานมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านกังานปลดั 

4 ทุนการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรของ 
อบต. ไดรั้บการศึกษา
สูงข้ึน 

ใหทุ้นการศึกษาปีละ 
15 ทุน 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

บุคลากรมีโอกาส
ศึกษาต่อ 

ส านกังานปลดั 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 



 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรองค์กร 
ภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

 
 
 



 
p 

 
 



ส่วนที่ 6 
กำรน ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การ
ประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัอย่างแทจ้ริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะ
สามารถวดัความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้
เป็นสมมุติฐานในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไป 
 
6.1  องค์กรรับผดิชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เน่ืองดว้ยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการด าเนินงาน
พฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงจ าเป็นตอ้งมีองค์กรท่ีท า
หนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการพฒันา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวตามความในขอ้ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อท าหนา้ท่ีในการติดตาม
และประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
 1. ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 3. รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  
 
 
 
 
 
 



6.2  วธีิกำรติดตำมและประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย
ก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบ
ระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบท่ี
เกิดข้ึนเม่ือด าเนินโครงการเสร็จส้ิน เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว ้โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี  
 1. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามแผนพฒันาท่ีไดร้ะบุไวเ้ปรียบเทียบกบัระยะเวลา
ด าเนินการท่ีก าหนดไวต้ามแผนและงบประมาณท่ีด าเนินการจริง พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้สังเกตท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานตามโครงการนั้น และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้ 1 เดือน ให้
คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นอีกคร้ังว่าสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดห้รือไม่ 
 2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อประเมินผลโครงการเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ เพื่อ
ตรวจสอบวา่ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีตั้งไว้
หรือไม่ และให้พิจารณาโครงการทั้งหมดท่ีไดด้ าเนินการภายใตแ้นวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์
นั้น ๆ วา่สามารถบรรลุยทุธศาสตร์นั้นไดห้รือไม่ แลว้จดัท าเป็นรายงาน 
 3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในเดือนธนัวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 
พ.ศ. 2555 - 2557 

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
วธีิการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

            

3. ด าเนินการติดตามผล
แผนพฒันาทุกโครงการท่ี
ด าเนินการอยา่งนอ้ยโครงการ
ละ 1 คร้ัง 

            

4. ด าเนินการประเมินผล
โครงการท่ีไดจ้ากการติดตาม
ผลแผนพฒันา 

            

5. ประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดย
ภาพรวม 

            

6. รายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดตาม
และประเมินผลตาม
แผนพฒันาต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

            

7. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 

            

 
   



 
 
 

 
 

แผนพฒันำสำมปี 
(พ.ศ. 2555 – 2557) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขนั    จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 
 



 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนพฒันำสำมปี (2554 – 2556) 

 

************ 
 
 อาศยัอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 17 (4) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันา 
สามปีและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผูบ้ริหาร 
จึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว เม่ือสมัยประชุมวิสามัญท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2551  และผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดอ้นุมติัใช้แผนพฒันาสามปี 
(2552 – 2554) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 จึงประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (2552 – 2554) ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ    ณ    วนัท่ี  30   พฤษภาคม  2551 
 
 

ลงช่ือ 
               (นางสาวรจนา     จนัทร์เพญ็) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว   

 
 



ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาสามปีให้แลว้เสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยแผนพฒันาสามปีท่ีจดัท าข้ึนตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาของจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาของอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพฒันาของทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดการพฒันาท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การจดัท าแผนพฒันาสามปีมีลกัษณะของการ
จดัท าต่อเน่ืองมาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่การ
ปฏิบติัตามแนวทางการพฒันาท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตอ้งการใน
แต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา เพราะโครงการท่ีน ามาจดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ้งมาจาก
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนพฒันาสามปี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) จะเป็น
เคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวในการพฒันา การปัญหา
ความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบา้นล านาวอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
  
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
ส่วนท่ี 1  บทน า 
ส่วนท่ี 2  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนท่ี 3  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
ส่วนท่ี 4  ยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
ส่วนท่ี 5  บญัชีโครงการพฒันา 
ส่วนท่ี 6  การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 

1 
3 
14 
20 
57 

104 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ร่ำง 

แผนพฒันำสำมปี 
(พ.ศ. 2554 – 2556) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขนั    จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 
 
 



 
 


