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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีหลกัวา่ภายใตย้ทุธศาสตร์แต่ละยทุธศาสตร์
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 เน่ืองจากแผนพฒันาสามปีไดน้ าโครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันามาบรรจุไวเ้พื่อจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉะนั้น วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนพฒันา
สามปีก็คือ การจัดล าดับ เรียบเรียง โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ตามแบบและวธีิการน ามาสู่การปฏิบติัจริง 
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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 เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
น ามาวเิคราะห์ตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำนที่ส ำคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
 1. ทีต่ั้ง ขนำด และอำณำเขต  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้ งอยู่
ตอนกลางของอ าเภอบางขนั โดยมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงยื่นยาวไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้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  
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  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 าบลบ้านล านาว มีลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบเนินเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง สภาพ
พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพท าสวน
ยางพาราและสวนผลไม ้ 

 3. ลกัษณะภูมิอำกำศ  
  ต าบลบา้นล านาวมีลกัษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้
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 เป็นผูใ้หญ่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 2 คน คือ นายสมพร ทองซงั และ นายวรัิช  กิจงาม  
  หมู่ท่ี 2 บา้นคลองเสาใต ้  มีนายเฉลิมเกียรติ ข าทอง เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายราชณั ไชยวเิศษ และ นายวเิชียร  ทองแกว้  
  หมู่ท่ี 3  ช่ือบา้นบางปริก มีนายไกรสร ปราบปราม เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายนอบ ปราบปราม และ นายอนนัต ์จินดาวงศ ์ 
  หมู่ท่ี 4  ช่ือบา้นพรุพรี มีนายเจริญศกัด์ิ  แกว้เก้ือ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสุรินทร์ ทองยิง่ และ นายสมชาย พุทธโชติ 
  หมู่ท่ี 5  ช่ือบา้นน ้าน่ิง มีนายประพนัธ์ จนัทรังษี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นางทศันวรรณ  ฝาดซ้ิน  และ นายเขิม  ศรีโภคา  
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  หมู่ท่ี 6  ช่ือบา้นเหนือโตน  มีนายนิคม ชูแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมจิตร  ชยัรงณ์ และ นางอาภรณ์  คุม้แกว้ 
  หมู่ท่ี 7  ช่ือบา้นพานแพ มีนายณรินทร์ ศรีสมบติั เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมคิด บุญชู และ นายนพพร สุทธิมาศ 
  หมู่ท่ี 8  ช่ือบา้นควนหินราว มีนายเถวยีน เพียรดี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายจ าเป็น  ชอบท ากิจ และ นายสมชาย  รัตนบุรี 
  หมู่ท่ี 9  ช่ือบา้นไสยาสน์  มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายนิยม  บ่อนอ้ย และ นายเจนวทิย ์ทองอร่าม 
  หมู่ท่ี 10 ช่ือบา้นควนชก มีนายเอกชยั สมผลึก เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายไพโรจน์  บุญชู  และ นายภานุ รัตนสุวรรณ์ 
  หมู่ท่ี 11 ช่ือบา้นเค่ียมงาม มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี เป็นก านนั มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสถาพร  โตชะนก  และ นายสงวน  แกว้เมือง 
  หมู่ท่ี 12 ช่ือบา้นเกาะปลา้ว มีนายประยทุธ รัตนบุรี เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายชีพ  รัตนคช  และ  นายพิศ  ชายชาติ 
  หมู่ท่ี 13  ช่ือบา้นป่าเตย มีนายวาสนา จงจิต เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายค าใสย  ตินะโส  และ นายสัญญา  อินทร์ฤทธ์ิ  
  หมู่ท่ี 14  ช่ือบา้นล านาว มีนายวรีพงษ ์ อ้ิววงัโส เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายสถิตย ์ จินดาวงศ ์ และ นายยงยทุธ  เพชรเรือนทอง 
  หมู่ท่ี 15  ช่ือบา้นรัตนธาร มีนายบุญโชติ สุชาฎา เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายสวสัด์ิ  จิตรบรรจง  และ  นายบุญโชค  สามารถ 
  หมู่ท่ี 16  ช่ือบา้นทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธ์ิ เป็นผูใ้หญ่บา้น มีสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายวิเชียร  จนัทร์ฉีด  และ  นางหนูเรียม  ชนะฤทธ์ิ 

 5. ประชำกร   
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีประชากร จ านวน 15,016 คน 4,975 ครัวเรือน 
โดยแยกเป็นชาย 7,670 คน เป็นหญิง 7,346 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 87 คน/ตารางกิโลเมตร   
จ  าแนกตามหมู่บา้น ไดด้งัน้ี   
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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 

678 
496 
401 
536 
765 
491 
513 
420 
409 
223 
688 
523 
505 
267 
506 
249 

671 
440 
386 
515 
725 
467 
503 
398 
368 
209 
669 
496 
489 
257 
496 
257 

1,349 
936 
787 

1,051 
1,490 
958 

1,016 
818 
777 
432 

1,357 
1,019 
994 
524 

1,002 
506 

583 
269 
266 
292 
411 
299 
313 
272 
204 
122 
471 
305 
309 
293 
424 
142 

รวม 7,670 7,346 15,016 4,975 
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จ ำนวนประชำกรต ำบลบ้ำนล ำนำว จ ำแนกตำมเพศและช่วงอำยุ 
 

กลุ่มอำยุ (ปี) ชำย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 
0 – 2 351 269 620 
3 – 5 440 402 842 
6 – 12 926 840 1,766 
13 – 18 806 817 1,623 
19 - 25 994 933 1,877 
26 – 35 1,306 1,296 2,602 
36 – 49 1,677 1,562 3,239 
50 -59 663 620 1,283 
60 – 69 308 334 642 
70 – 79 168 190 358 
80 – 89 66 77 143 
90 - 99 8 11 19 

100 ปีข้ึนไป 2 0 2 
 

 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 
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  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 สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 9 
9.  โรงเรียนวดัล านาว สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 14 
10.  โรงเรียนเจริญรัชตภ์าคย ์ สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 3 
11.  โรงเรียน ตชด. ช่างกล 
        ปทุม วนัอนุสรณ์ 10 

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

12.  โรงเรียนสังวาลยว์ทิ 7 สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หมู่ท่ี 11 
13.  โรงเรียนบางขนัวทิยา สพม. เขต 12 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  
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  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 

 
  ขอ้มูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางขนั มีคดีท่ีเกิดข้ึนในต าบลบา้นล านาว และสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ 3 ปี ยอ้นหลงั สรุปไดด้งัตาราง 

 
กำรจับกุมคดีในต ำบลบ้ำนล ำนำว 3 ปีย้อนหลงั 

 

ปี พ.ศ. 
คดียำเสพติด 

กำรพนัน ท ำร้ำยร่ำงกำย ลกัทรัพย์ 
ผู้เสพ ผู้จ ำหน่ำย 

2552 2 3 27 3 10 
2553 16 4 17 2 7 
2554 46 17 11 2 7 

 
สถิติกำรเกดิอุบัติเหตุในต ำบลบ้ำนล ำนำว 3 ปีย้อนหลงั 

 

ปี พ.ศ. บำดเจ็บ (รำย) เสียชีวติ (รำย) 
2552 4 2 
2553 4 4 
2554 4 5 
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 7. สภำพทำงเศรษฐกจิ 
  อำชีพ 
  ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพารา และมี
ประกอบอาชีพรับจา้ง และอาชีพคา้ขายบา้งเล็กน้อย โดยท่ีบางครัวเรือนมีอาชีพเล้ียงสัตวแ์ละปลูก 
ผลไมเ้ป็นอาชีพเสริม 
  กำรพำณชิย์ 
  - ธนาคาร 1 แห่ง 
  - ป้ัมน ้ามนัและก๊าซ  60 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูปน ้ายางพารา 17 แห่ง 
  - โรงรมยาง 3 แห่ง 
  - โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑไ์มย้างพารา 2 แห่ง 
  - ร้านคา้   110 แห่ง 
  - ตลาด       5 แห่ง 
 
 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  - ทรัพยำกรดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีสภาพพื้นดินท่ีเหมาะต่อการ
เพาะปลูก โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 274,976 ไร่ 
  - ทรัพยำกรป่ำไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีทรัพยากรป่าไมอ้ยู่เป็น
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 
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  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 คอนกรีต จ านวน       6 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      3,896    ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้   จ  านวน      1,079    ครัวเรือน 

  ประปำ 
  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการน ้าประปา     จ  านวน       2,901    ครัวเรือน 
  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา    ของส่วนทอ้งถ่ิน    จ  านวน   3   แห่ง 
       ประปาหมู่บา้น      จ  านวน   8  แห่ง   
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 10. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  บุคลำกร 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 73 คน แยกเป็น 
  - พนกังานส่วนต าบล  18 คน 
  - ลูกจา้งประจ า    1 คน 
  - พนกังานจา้งตามภารกิจ  12 คน 
  - พนกังานจา้งทัว่ไป    9 คน 
  - ผูดู้แลเด็กปฐมวยั  31 คน 
 
 11. สถำนะทำงกำรคลงั  

  รำยรับ – รำยจ่ำย  
 

รำยกำร ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปี 2555 

(ประมำณกำร) 

รำยรับ 37,228,014.77 42,660,265.83 43,635,705.84 38,326,000.00 
รำยจ่ำย 33,867,398.36 35,423,735.85 35,599,410.05 38,326,000.00 
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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 
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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  

 3.3  บุคลากรในหน่วยงานมีการโอนยา้ยบ่อย 
ท าใหก้ารท างานไม่มีความต่อเน่ือง 

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 
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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 ตน้ทุนการผลิตของประชาชนสูงข้ึน

เน่ืองจากสินคา้ราคาแพง 
 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 
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3.2   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 จากการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี (2554 – 2556) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น 
ล านาว ไดด้ าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สรุปโครงการท่ีด าเนินการจริงไดด้งัน้ี 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร

ตำมแผน 
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 49 27 55.10 
การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 32 28 87.50 
การพฒันาเศรษฐกิจ 3 1 33.33 
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 2 66.67 
การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการองคก์รภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

13 9 69.23 

รวม 100 67 67.00 
 
 รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี (2554 – 2556) ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี  
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

กำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1. ซ่อมแซมถนนสายบางจนัสี – ควนชก ม. 1 96,500 
2. ซ่อมแซมถนนสายบางจนัสี – หนา้ควน ม. 1 91,400 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานคลองล าตงั หมู่ท่ี 2 256,052.94 
4. ซ่อมแซมถนนสายหลกัสิบ – ไสเตาออ้ย ม. 2 95,500 
5. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – นาไสยงู ม. 3 90,800 
6. ซ่อมแซมถนนสายช่องววั ม. 4 96,500 
7. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวนิลคลาน – อ่าวลุงคง ม. 4 167,400 
8. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง - อ่าวนิลคลาน ม. 5 80,300 
9. ปรับปรุงถนนสายเทพเจริญ หมู่ท่ี 5 267,000 
10. ซ่อมแซมถนนสายน ้าน่ิง – หนา้ควน ม. 5 561,000 
11. ซ่อมแซมถนนสายน ้าน่ิง – ทะเลสองหอ้ง ม. 5 330,000 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

12. ซ่อมแซมถนนสายน ้าน่ิง ม. 5 10,000 
13. ซ่อมแซมถนนสายซอยประชาพฒันา ม. 5 97,000 
14. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ไร่ยาว ม. 6 95,000 
15. ซ่อมแซมถนนสายทางแยกหลุมขยะ และปรับปรุงหลุมขยะ ม. 6 75,000 
16. ก่อสร้างท่อเหล่ียม หว้ยคุง้คงั ม. 7 285,500 
17. ซ่อมแซมถนนสายพานแพ – หว้ยคุง้คงั ม. 7 50,900 
18. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งไสนา – เหนือคลอง ม. 7 98,500 
19. ซ่อมแซมถนนสายสวนปาลม์ ม. 7 24,000 
20. ก่อสร้างถนน ลาดยางผวิจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE  

สายควนหินราว – บางปริก ม. 8 
3,199,000 

21. ซ่อมแซมถนนสายควนหินราว ซอย 2 ม. 8 98,400 
22. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ - ควนนกไผ ่ม. 9 95,500 
23. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – ทบัควาย ม. 9 97,500 
24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนชก – บางจนัสี หมู่ท่ี 10 245,000 
25. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – ป่าแตว้ ม. 10 94,300 
26. บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 6 จดศรีเทพ 13 หมู่ท่ี 11 329,500 
27. ซ่อมแซมถนนสายซอยตน้มุด - บา้นลุงเอียด ม. 11 163,800 
28. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 7 ม. 11 129,600 
29. ซ่อมแซมถนนสายทางเขา้หลุมขยะ ม. 11 59,600 
30. ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายปาน – นายประสิทธ์ิ  

และถนนสายเกาะปลา้ว – ควนอีแหวง ม. 12 
97,600 

31. ซ่อมแซมถนนสายป่าเตย – ควนประ ม. 13 142,500 
32. ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายพิน ม. 13 245,000 
33. ซ่อมแซมถนนสายช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 10 ม. 13 298,000 
34. ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายค าใสย ม. 13 28,800 
35. ซ่อมแซมถนนสายสองพี่นอ้ง ม. 14 34,400 
36. ซ่อมแซมถนนสายวงัวารี ม. 15 93,600 
37. ซ่อมแซมถนนสายรัตนธาร ม. 15 98,200 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

38. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค – หว้ยยงิชา้ง  
และสายแยกทุ่งโคกแค – หว้ยทา้ยเภา  ม. 16 

94,900 

39. ซ่อมแซมถนนทุ่งโคกแค – ห้วยทา้ยเภา ม. 16 45,900 
40. ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 1 300,000 
41. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 286,000 
42. ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 8 300,000 
43. ปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 225,000 
44. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 486,000 
45. ก่อสร้างประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 16 329,000 
46. เจาะบ่อบาดาลบา้นช่องววั ม. 4 324,000 
47. ปรับปรุงซ่อมแซมประปา อบต. 36,248 
48. ซ้ือเคร่ืองสูบน ้า 96,500 
49. ซ้ือถงัน ้าส าหรับประปาหมู่บา้น 41,000 
50. ซ่อมเคร่ืองสูบน ้า 13,560 
51. ซ้ือวสัดุประปา 107,499 
52. ไฟส่องทาง 94,400 
53. ขยายเขตไฟฟ้า 45,431 
กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม  

54. อาหารเสริม (นม) 4,972,520 
55. อาหารกลางวนัเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,603,316 
56. อาหารกลางวนันกัเรียน 4,766,710 
57. วสัดุการศึกษาเด็กเล็ก 172,200 
58. ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 288,300 
59. บณัฑิตนอ้ย 25,500 
60. วนัเด็กแห่งชาติ 141,483 
61. งานพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน 160,000 
62. อุดหนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลบา้นล านาว 170,000 
63. ตรวจสุขภาพประชาชนต าบลบา้นล านาว 223,730 
64. ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 50,000 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

65. ลดและป้องกนัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 46,200 
66. จดัซ้ือแผงกั้นจราจร - 
67. ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. 99,000 
68. ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 261,500 
69. แข่งขนักีฬา อบต.บา้นล านาว 199,845 
70. อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น 52,982 
71. วนักตญัญู 99,870 
72. ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 77,568 
73. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีเทศกาลวนัมาฆะบูชา สมโภชน์

พระพุทธลีลา แห่ผา้ห่มพระพุทธลีลา 
50,000 

74. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 31,000  
75. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา “ถวายเทียนพรรษา” 10,848 
76. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 5,000,000 
77. เบ้ียยงัชีพคนพิการ 840,500 
78. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 78,000 
79. จดัตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลบา้นล านาว 1,000 
80. ครอบครัวสุขสันต ์(ค่ายครอบครัวห่างไกลยาเสพติด) 100,000 
81. ศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 25,000 
82. พฒันาเครือข่ายสตรี 5,000 
83. เยาวชนอาสา 5,000 
84. ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเขม้แขง็ (พาลูกจูงหลานเขา้วดั) 30,000 
85. ส ารวจพื้นท่ีสร้างสรรคพ์ื้นท่ีอนัตรายต่อความเขม้แขง็ของสถาบนั

ครอบครัว 
10,000 

86. จดัเก็บขอ้มูล จปฐ. ต.บา้นล านาว 41,328 
กำรพฒันำเศรษฐกจิ  

87. ฝึกอบรมอาชีพการท าดอกไมป้ระดิษฐ์ 75,000 
กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล  

88. อบต.พบประชาชน 47,000 
89. ซ้ือวสัดุส านกังาน 200,108.65 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร  งบประมำณ 

90. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 94,948 
91. ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 755,980 
92. ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 91,897 
93. ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 24,785 
94. ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,310 
95. จดัซ้ือครุภณัฑใ์นการปฏิบติังาน 73,500 
96. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 45,000 
97. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 91,000 
98. ศึกษาดูงานของผูบ้ริหาร สมาชิก และพนกังานส่วนต าบล 31,000 
 99. ทุนการศึกษา 253,500 

 
3.3   กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันำในเชิงคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2554  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานจริงเพียง 
ร้อยละ 67.00 ของโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาปีงบประมาณ 2554 เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้น
งบประมาณ แต่พิจารณาในด้านการพฒันามีการพฒันาครอบคลุมในทุกพื้นท่ี โดยจะเน้นหนักใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานยงัไม่พัฒนา
เท่าท่ีควร รวมถึงการให้ความส าคญักบังานดา้นพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน 
สนบัสนุนดา้นการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัชาติ การใหค้วามส าคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการบริหาร
จดัการองคก์รไดพ้ฒันาองคก์รให้ทนัสมยั มีอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ พฒันาบุคลากร
ให้มีความรอบรู้และศกัยภาพในการปฏิบติังาน นบัไดว้า่แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
ล านาวฉบบัท่ีผา่นมาไดมี้ผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดบัดี  
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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 รณรงค์ 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 ้
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  2.8 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน และส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน 
 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 าแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน 
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  
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  1.3 ประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาต าบลบา้นล านาว 
  1.4 พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต 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 
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  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 พฒันากระบวนการจัดการเพื่อ
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 สร้างสรรค ์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 าเภอบางขนัให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของ
ชุมชน  
  7.5 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษป่์า ภายใตแ้นวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน ้า”  
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4.4   กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
        จังหวดันครศรีธรรมรำช 

  กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน จังหวดันครศรีธรรมราช (พ.ศ.2556-2558) ได้
ก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ภายใตแ้นวคิด “หลกัความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์    การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนปฏิบติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32 (1) รวมทั้ง   ไดท้บทวนจากกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัปี พ.ศ.2555 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 สนบัสนุนการวิจยัพฒันาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุน  การวิจยัและพฒันาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อมและพลงังำน 
     2.1  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ 
     2.2  ส่งเสริมการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีตน้น ้ าและลุ่มน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตดัสินใจในการบริหารจดัการน ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภยัน ้าแลง้และน ้าท่วม 
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     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 ทั้งดา้นวิชาการ 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 
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      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 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พฒันา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
              3.10 สงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและพึ่งพาตนเองได ้
              3.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน 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 
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      5.3  พฒันาและส่งเสริมการจดัท าแท้องถ่ินท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนบัสนุนให้มีระบบฐานขอ้มูลกลางและระบบการ
ติดตามประเมินผล 
      5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม ่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
 
4.5  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดันครศรีธรรมรำช 
  วสัิยทศัน์  “นครแห่งกำรเรียนรู้  เกษตร  ท่องเทีย่ว  น่ำอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
  โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 
  1.  พฒันาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจดัสร้างชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  พฒันาการบริหารจดัการภาคเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองการเกษตรบนพื้นฐานการสนบัสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจดัการดา้นการตลาด 
  3.  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  4. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพดา้น
พลงังานและเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน 
  5.  พฒันาคน องคก์ร ระบบสวสัดิการสังคม และความมัง่คงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 
4.6  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจังหวดัภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย (สุรำษฎร์ธำนี, นครศรีธรรมรำช, ชุมพร 
          และพทัลุง)  
            วสัิยทัศน์  “เมืองศูนย์กลำงกำรเกษตรและพืชเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่ำงมั่งคงบน
พืน้ฐำนของชุมชนเข้มแข็งและเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ” 
   มีประเด็นยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
  1.  การผลิต แปรรูป และการบริหารจดัการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน ้ ามันท่ีมี
คุณภาพแบบครบวงจร 
  2.  การพฒันาการเกษตรท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ีใหมี้ความเขม้แขง็ (ขา้ว ไมผ้ล ปศุสัตว ์ประมง) 
  3. การพฒันาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเขม้แขง็ มัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยนื 
  4. การท่องเท่ียวนานาชาติท่ีย ัง่ยนื 
  5.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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4.7  นโยบำยของรัฐบำล  
  รัฐบาล (นายกยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร) ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินไวโ้ดยแบ่ง
การด าเนินการเป็น  2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหาร
ราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพฒันาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย ัง่ยืน และมีภูมิคุม้กนัตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.  นโยบำยเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมด ำเนินกำรในปีแรก 
  1.1 สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
   1.1.1  สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนั และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   1.1.2  เยียวยาและฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคคลทุกฝ่ายเช่น ประชาชน เจา้หนา้ท่ีรัฐ และ
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความเห็นท่ีแตกต่าง และความรุนแรงท่ี
ก่อตวัข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายของการใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
   1.1.3  สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระและไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยา่งเตม็ท่ีใน
การตรวจสอบและคน้หาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
สูญเสียชีวติ บาดเจบ็ทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิ์น 
  1.2  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลัก 
นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต  ผูค้ ้า ผูมี้อิทธิพล  และผูป้ระพฤติมิชอบ  โดยบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้งได้รับการบ าบดัรักษาให้กลบัมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบด าเนินการอยา่งจริงจงัในการป้องกนัปัญหา
ดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกดักั้นยาเสพติด สารเคมี 
และสารตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติดท่ีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใตก้ารบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไปไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสู้กบัยาเสพติด 
  1.3  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั โดยยึดหลกั
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพฒันาประเทศเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอยา่งแทจ้ริง ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมาย
เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัเร่ืองการห้าม
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การกระท าท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผูใ้ช้อ  านาจรัฐในต าแหน่งส าคญัและ
ต าแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ถูกตอ้งชอบธรรม 
  1.4  ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นท่ีชลประทาน 
โดยเร่งให้มีการบริหารจดัการน ้ าในระดบัประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกนัปัญหา
อุทกภยัและภยัแลง้ได ้รวมทั้งสนบัสนุนภาคการเกษตรดว้ยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขดุลอกคูคลอง และแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม ขยายเขตการสูบ
น ้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน ้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ ้ าและการผลิตส่งเสริมการใชน้ ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบัชนิด
พืช และจดัหาแหล่งน ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
  1.5  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจดัความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดย 
นอ้มน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นหลกัปฏิบติัใน
แนวทางสันติวธีิ โดยเนน้การส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกบัประชาชนในพื้นท่ี อ านวยความ
ยุติธรรมอย่างทัว่ถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี เคารพอตัลกัษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับลักษณะพื้นท่ีโดยไม่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจดัการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดบันโยบาย
และระดบัปฏิบติั รวมทั้งปรับปรุง พฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้ง ทนัสมยักบั
สภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบอยา่งเป็น
ธรรม 
  1.6  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา
กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่งด าเนินการตามขอ้ผูกพนัในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค 
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  1.7  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง 
   1.7.1  ชะลอการเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงบางประเภท
ชัว่คราวเพื่อให้ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลงทนัที และปรับโครงสร้างราคาพลงังานทั้งระบบใหมุ้่งสู่การ
สะทอ้นราคาตน้ทุนพลงังาน 
   1.7.2  จดัให้มีบตัรเครดิตพลงังานส าหรับผูป้ระกอบอาชีพรถรับจา้งขนส่งผูโ้ดยสาร
สาธารณะในวงเงินท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ริงต่อเดือน 
   1.7.3  ดูแลราคาสินคา้อุปโภคบริโภคและราคาพลงังานให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต 
   1.7.4  แกไ้ขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินคา้และการมีรายไดเ้พื่อเพิ่มก าลงัซ้ือ
สุทธิของประชาชนโดยป้องกนัและแกไ้ขการผกูขาดทั้งทางตรงและทางออ้ม 
  1.8  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลงัซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและ
ความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
   1.8.1  พกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีต ่ากว่า 500,000 
บาท อยา่งนอ้ย 3 ปี และปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับผูท่ี้มีหน้ีเกิน 500,000 บาท รวมทั้งจดัท าแผนฟ้ืนฟู
อาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติดว้ยการมีรายไดท่ี้มัน่คงและสามารถใชห้น้ีคืน 
   1.8.2  ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวนัละไม่น้อยกว่า 300 บาท  และผู ้ท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาทอยา่งสอดคลอ้งกบัผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบเพื่อให้
แรงงานและบุคลากรสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและคุณภาพชีวติท่ีดี 
   1.8.3  จดัให้มีเบ้ียยงัชีพรายเดือนแบบขั้นบนัไดส าหรับผูสู้งอายุ โดยผูท่ี้มีอายุ 60-69 ปี 
จะไดรั้บ 600 บาท อาย ุ70-79 ปี จะไดรั้บ 700 บาทอาย ุ80-89 ปี จะไดรั้บ 800 บาท และอายุ 90 ปีข้ึน
ไป จะไดรั้บ 1,000 บาท 
   1.8.4  ใหมี้มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนส าหรับส่ิงจ าเป็นในชีวติของประชาชน
ทัว่ไป ไดแ้ก่ บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นัแรก 
  1.9  ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ใหเ้หลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 
20 ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับ
การเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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  1.10  ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน สนบัสนุนสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือ
เพื่อประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย รวมถึงเพิ่มสวสัดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคม
ในชุมชน จดัหาแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและประชาชน โดย 
   1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองอีกแห่งละ1 ลา้นบาท 
   1.10.2 จดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉล่ียจงัหวดัละ 100 ลา้นบาท 
   1.10.3 จดัตั้งกองทุนตั้งตวัไดใ้นวงเงินประมาณ 1,000 ลา้นบาทต่อสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผูป้ระกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพ 
ผนวกกบักลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ”ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวตักรรมใหม่ท่ี
จะเป็นกลไกใหม่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
   1.10.4 จดัสรรงบประมาณเขา้กองทุนพฒันาศกัยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน 300,000  400,000 และ 500,000 บาทตามล าดบั
ขนาดของหมู่บา้น เพื่อใหห้มู่บา้นบริหารจดัการกองทุนเพื่อการพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง 
  1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้า
เกษตรใหมี้เสถียรภาพท่ีเหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใชว้ิธีบริหารจดัการทางการตลาด
และกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้า รวมทั้งผลกัดนัให้เกษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูง
เพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และน าระบบรับจ าน าสินคา้เกษตรมาใช้ในการสร้างความมัน่คงด้าน
รายไดใ้ห้แก่เกษตรกร เร่ิมตน้จากการรับจ าน าขา้วเปลือกเจา้และขา้วเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไม่เกิน
ร้อยละ 15 ท่ีราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามล าดบั พร้อมทั้งจดัให้มีการเยียวยา
ความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจดัท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
ใหส้มบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตส าหรับเกษตรกร 
  1.12  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-
2555  เป็นปี  “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้ร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลท่ีจะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 
  1.13  สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลกัษณ์
และการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน 
   1.13.1 สนบัสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหตัถกรรมอนั
ทรงคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผูย้ากไร้ให้สามารถพฒันาเป็นช่างฝีมือดา้นศิลปะท่ีมี
ความสามารถสูงและสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศ 
   1.13.2 บริหารจัดการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  ด้วยการ
สนบัสนุนใหชุ้มชน วสิาหกิจชุมชนใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่
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เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ  การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนยก์ระจายและแสดงสินคา้ถาวรในภูมิภาคและเมือง
ท่องเท่ียวหลกัท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวและการส่งออก 
  1.14  พฒันาระบบประกนัสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนไดรั้บบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผูป่้วยท่ีพึงไดรั้บจากระบบประกนัสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้ งจดัให้มี
มาตรการลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีน าไปสู่การเจ็บป่วยเร้ือรัง ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวงั
โรคอุบติัใหม ่และมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจร 
  1.15  จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใหแ้ก่โรงเรียน โดยเร่ิมทดลองด าเนินการในโรงเรียน
น าร่องส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กบัการเร่งพฒันาเน้ือหาท่ี
เหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตรวมทั้งจดัท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการใหบ้ริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
  1.16  เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง โดยมีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ เพื่อวางกลไกการใชอ้ านาจอธิปไตยท่ียดึ
หลกันิติธรรม และองคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐท่ีมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ใหป้ระชาชนเห็นชอบผา่นการออกเสียงประชามติ 
 
  ในส่วนของนโยบายท่ีจะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดน้ีรัฐบาลจะด าเนิน
นโยบายหลกัในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายขอ้ท่ี 2 ถึงขอ้ท่ี 8 ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งรัฐ 
  2.1 เทิดทูนและพิทกัษ์รักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ด ารงไวซ่ึ้งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งองคพ์ระมหากษตัริย ์นอ้มน าพระราชด าริทั้งปวงไวเ้หนือเกลา้เหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอญัเชิญ
ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยท์ ั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
เพื่อใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามคัคี และด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 
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  2.2  พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการพิทกัษรั์กษาเอกราช อธิปไตย ความมัน่คง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนบัสนุนให้กองทพัมี
โครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีความทันสมยัส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศให้สามารถ
บูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ  น าไปสู่การพึ่งพาตนเองไดใ้นการ
ผลิตอาวุธยทุโธปกรณ์ไดเ้องสนบัสนุนสิทธิและหนา้ท่ีก าลงัพลของกองทพัเพื่อใหเ้ป็นทหารอาชีพใน
ระบอบประชาธิปไตยและสามารถผนึกก าลงักบัประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการรักษาความมัน่คงของ
ประเทศรวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กรณีเกิด
ภัยพิบัติร้ายแรง  ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวสัดิการของก าลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการ
ด ารงชีวติท่ีดียิง่ข้ึน 
  2.3  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเสริมให้กองทัพพัฒนา
ความสัมพนัธ์ทางทหารกบัมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบติัการเพื่อสันติภาพในกรอบ
สหประชาชาติ พฒันาความสัมพนัธ์ของหน่วยงานดา้นความมัน่คงและกองทพักบัประเทศเพื่อนบา้น 
ทั้งจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ กบัประเทศเพื่อนบา้นบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไวเ้น้ือเช่ือใจ
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนด าเนินการส ารวจและจดัท าหลักเขตแดนตามหลกัฐานพื้นฐานของ
กฎหมายและสนธิสัญญาท่ีมีอยูเ่พื่อมิใหเ้ป็นเง่ือนไขของความขดัแยง้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกบั
ประเทศเพื่อนบา้นเพื่อระงบัยบัย ั้งและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติและยาเสพติดให้หมดไป 
  2.4  พฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือภยั
คุกคามด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและภยัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีมากข้ึน โดยมุ่งระดมสรรพ
ก าลงัจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนั แกไ้ข บรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติท่ีเกิดจากภยัต่าง ๆ รวมถึงให้ความส าคญัในการเตรียมพร้อมเพื่อ
เผชิญกบัปัญหาความมัน่คงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลงังาน ด้านส่ิงแวดลอ้ม ความ
มัน่คงของมนุษยอ์าชญากรรมขา้มชาติ การก่อการร้าย และอุบติัภยั ทั้งน้ี เพื่อให้มีความพร้อมรับมือ
กบัความเปล่ียนแปลงของประเด็นปัญหาดา้นความมัน่คงในยคุโลกาภิวตัน์ 
  2.5  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการคา้มนุษย์ ผูห้ลบหนีเขา้
เมือง แรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม่มีสถานะชดัเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกนัและ
บงัคบัใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเขม้งวด ดูแลให้
ความเป็นธรรมและเฝ้าระว ังไม่ ให้ เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุข
ภายในประเทศควบคู่ไปกบัการจดัการแกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใตค้วามสมดุล
ระหวา่งการรักษาความมัน่คงของชาติกบัการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 
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 3.  นโยบำยเศรษฐกจิ 
  3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
   3.1.1  ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอตัราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ี
สนบัสนุนการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื มีการจา้ง
งานเต็มท่ี ระดบัราคามีเสถียรภาพระมดัระวงัความเส่ียงจากความผนัผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุน
ระหว่างประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนใน
ประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผนัผวนท่ีอาจเกิดข้ึน 
   3.1.2  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
หลากหลายไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผูป้ระกอบการและเป็นช่อง
ทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย รวมถึงการพฒันาขีดความสามารถใน
การด าเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์ทุกระดบั พร้อมกบัการพฒันาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
   3.1.3  พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผูด้้อยโอกาส สามารถให้บริการท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของนวตักรรมการเงินและความ
ต้องการท่ี เป ล่ียนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการท่ีต ่ าและการบริการท่ี มี
ประสิทธิภาพ การสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงโดยการออกมาตรการท่ีจ าเป็น และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบก ากบัดูแลให้
ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม 
   3.1.4  ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สร้างฐานรายไดภ้าษีท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดท้ั้งจากภาษีและท่ี
มิใช่ภาษี 
   3.1.5  ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม  มีระบบบริหารความเส่ียงทางการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ  จัดล าดับ
ความส าคญัของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาและให้เป็นพื้นฐานของการ
พฒันาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ 
ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการรายไดใ้น
ทอ้งถ่ินเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 
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   3.1.6  ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเนน้ประสิทธิภาพการให้บริการ การ
บริหารทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง
ปฏิรูประบบการก ากบัดูแลการลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีมี
สถานะเป็นบริษทัมหาชน เพื่อให้รัฐวสิาหกิจเป็นกลไกท่ีสามารถสนบัสนุนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
การพฒันาและการลงทุนของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัต่อความเปล่ียนแปลง 
   3.1.7  บริหารสินทรัพย์ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ทั้ งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถ่ินท่ีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิต 
วฒันธรรม รวมทั้งพิจารณาการจดัตั้งกองทุนท่ีสามารถใช้ในการบริหารสินทรัพยข์องชาติให้เป็น
ประโยชน์ เช่น กองทุนมัง่คัง่แห่งชาติ กองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงส ารองแห่งชาติ และกองทุนความมัน่คง
ทางอาหาร เป็นตน้ 
  3.2  นโยบำยสร้ำงรำยได้ 
   3.2.1  ส่งเสริมการท่องเท่ียวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จดัให้มีการพฒันาการ
ท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งหลกัประกนัความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียวในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เชิงวฒันธรรม เชิงสุขภาพและสปา ท่ีมีคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มสูง ใหมี้รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 2 เท่าตวัในเวลา 5 ปี 
   3.2.2  ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงาน
ในประเทศมาเป็นเวลานานให้กา้วขา้มไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูง 
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตวั การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตรและอาหาร เช่น ขา้ว น ้ าตาล มนัส าปะหลงั และอ่ืน ๆ จะท าให้
เป้าหมายการเป็นครัวท่ีมีคุณภาพของโลกสัมฤทธ์ิผลรวดเร็วยิง่ข้ึน 
   3.2.3  ส่งเสริมและผลกัดนัให้อุตสาหกรรมพลงังานปิโตรเลียมและพลงังานทดแทน
สามารถสร้างรายไดจ้ากความตอ้งการภายในประเทศรวมทั้งสร้างการจา้งงานให้แก่ประเทศโดยถือ
เป็นอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ใหม่ 
   3.2.4  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าและคุณภาพสูงซ่ึงจะตอ้งสร้างคนท่ีมีฐานความรู้ ความช านาญ 
และความคิดสร้างสรรค ์ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวตักรรมจากงานวิจยั พฒันา สร้างตราสินคา้ใหม่
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเฉพาะงานศิลปหตัถกรรม ผลิตภณัฑชุ์มชน อญัมณี และอ่ืน ๆ 
   3.2.5  ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้นซ่ึงมีความพร้อม
ทางดา้นแรงงานและวตัถุดิบเพื่อสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศและภูมิภาค 
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   3.2.6  ดึงดูดการลงทุนเขา้สู่ประเทศในสาขาท่ีเป็นการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีมีมูลค่าสูง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย 
รวมถึงการลงทุนในการสร้างเมืองใหม่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดย
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และสภาวะแวดลอ้มของการลงทุนใหเ้อ้ืออ านวยและดึงดูดนกัลงทุน 
   3.2.7  เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เป็นระบบ ในทุกระดบัชั้นความรู้ และส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ ความช านาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินกู้และเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จดัตั้ งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป  และการค้าอย่างทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถขายไดใ้นราคาท่ีดี 
   3.2.8  ส่งเสริมการขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงิน 
ภายใตป้ระโยชน์ร่วมกนัของกรอบความร่วมมือและขอ้ตกลงทางการคา้หลายฝ่าย โดยจดัมาตรการ
เตรียมพร้อมและให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตวัเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และมีความ
พร้อมรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกภาคส่วน 
  3.3  นโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกจิ 
   3.3.1 ภาคเกษตร 
    1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการ
ส่ือสารกบัรัฐบาลและร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุ  พัฒนา
เทคโนโลยกีารผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูง ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการ
ใชพ้นัธ์ุดี ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละ
ชนิด ทั้งน้ี เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพผลผลิต 
    3) เพิ่มศกัยภาพกระบวนการผลิตดา้นปศุสัตวใ์หไ้ดม้าตรฐาน ปลอดภยั เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศและการส่งออก เพิ่มสมรรถนะการควบคุม 
ป้องกนั วินิจฉยั และบ าบดัโรค การติดต่อระหวา่งสัตวสู่์คน การพฒันาเทคโนโลยีดา้นชีวภณัฑ์สัตว  ์
และการตรวจสอบคุณภาพ 
    4) พฒันาการประมง ทั้งในการเพาะเล้ียงและในแหล่งน ้ าธรรมชาติ โดยการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงและจดัระเบียบการท าประมงให้สมดุลกบัศกัยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยาย
พื้นท่ีอนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการท าประมงในน่านน ้ าต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อระเบียบขององค์การ
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ระหว่างประเทศและประเทศท่ีน าเข้าโดยการพัฒนากองเรือประมงน ้ าลึกและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งพฒันาสินคา้ประมงให้มีคุณภาพและปลอดภยัตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า ตลอดจน
พฒันากระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตวน์ ้าตามมาตรฐานสากล 
    5) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เขม้แข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิตท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและ
การจ าหน่ายล่วงหน้าท่ีแม่นย  า และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น 
    6) จดัท า ระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีขอ้มูลการเกษตรของครัวเรือน
ครบถว้น สามารถเช่ือมโยงกบับตัรเครดิตส าหรับเกษตรกรและมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพื่อ
ความสะดวกในการสนบัสนุนช่วยเหลือและพฒันาเกษตรกร สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ประกอบอาชีพใหแ้ก่เกษตรกร จดัใหมี้อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้นเพื่อสนบัสนุนการท างานของภาครัฐ 
ตลอดจนจดัให้มีรายการโทรทศัน์เพื่อการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นการผลิตและการตลาดแก่
เกษตรกรทัว่ไป 
    7) เร่งรัดพฒันาธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในด้านธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตวัได ้ร่วมมือสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาได้ท าหน้าท่ี
สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุผลิตภณัฑ์และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และการตรวจสอบยอ้นกลบัแหล่งผลิตเร่งรัดการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา
และพืชพลงังาน เช่น ปาลม์น ้ามนั ออ้ย มนัส าปะหลงั เพื่อรองรับวกิฤตพลงังานโลก ส่งเสริมการผลิต
สินค้าใหม่ท่ีให้ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
    8) พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก 
โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีมีก าไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่ม
สูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาด
ต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินคา้ระดบัภูมิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างโอกาส
ช้ีน าในเร่ืองราคาโดยเฉพาะตลาดขา้วเร่งรัดการเจรจาขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารในตลาดโลกส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินคา้เกษตร อาหารไทย และ
สนบัสนุนการลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ 
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    9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุ ด าเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและสร้างความมัน่คงทางอาหารเพื่อเผชิญกบัวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลงังาน ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ละเกษตร
ทางเลือก ปรับโครงสร้างและจดัหาท่ีท ากินให้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้และด าเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน
ใหค้งความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืตลอดจนการคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
   3.3.2  ภาคอุตสาหกรรม 
    1) ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ และ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจยั
และพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเชิงพาณิชยท์ั้งในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ์
ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
สร้างตราสินคา้ไทย 
    2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีใช้ปัญญา ใช้
เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทดแทนอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นหลกั โดยส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรมจากวฒันธรรมของชาติเพื่อน ารายไดเ้ขา้ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท าภาพยนตร์ 
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ เป็นตน้ 
    3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดบัสินคา้ให้มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาดเช่น สินคา้เกษตรอินทรีย  ์อาหารฮาลาล 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
    4) สร้างความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุน
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือผ่านสถาบนัการเงินต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า และปรับปรุงหลกัเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้อ้ืออ านวยต่อการลงทุนมากยิง่ข้ึน 
    5) ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคา้อุตสาหกรรมเม่ือมีการเปิด
เสรีการคา้มากข้ึน เพื่อป้องกนัสินคา้น าเขา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพซ่ึงอาจก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินและก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมรวมทั้ งให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ ์
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อุตสาหกรรมส าหรับสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศอยา่งจริงจงั และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับมาตรฐาน
และคุณภาพสินคา้ร่วมกนัในกลุ่มอาเซียน 
    6) พฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรมใหม่ในทุก
ภูมิภาคท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมท่ีไม่ก่อมลพิษ และพฒันาเส้นทางการ
ขนส่งเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีอุตสาหกรรมดงักล่าวกบัท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงัและท่าเรือมาบตาพุด 
รวมทั้งการพฒันาสะพานเศรษฐกิจระหวา่งฝ่ังอนัดามนัและฝ่ังอ่าวไทยส าหรับรองรับอุตสาหกรรมท่ี
ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
    7) เร่งพฒันาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และอยู่ร่วมกบัชุมชนได ้โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตลดการใชท้รัพยากรและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ เพิ่ม
ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสร้างรายไดจ้ากการ
ขายคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มและพฒันาเมืองหรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางดงักล่าวเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
    8) ส่งเสริมและจดัให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน และการใชพ้ลงังานจาก
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยดัพลงังานอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีใช้พลงังานทดแทนและ
สะอาด ไดแ้ก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
    9) สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขา้ประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงมีความพร้อมทั้ งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของแหล่ง
พลงังาน การจดัการของเสีย การจดัการมลพิษเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดี รวมถึงการจดัและวางระบบการ
ผลิตท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 
    10) เร่งรัดส ารวจและแสวงหาแหล่งแร่ส าคญัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และพฒันาอุตสาหกรรมต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
   3.3.3  ภาคการท่องเท่ียว การบริการ และการกีฬา 
    1)  การพฒันาการท่องเท่ียว 
     1.1) ส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและ
เร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกความปลอดภยั และสุขอนามยั โดย
ค านึงถึงการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวของผูพ้ิการและผูสู้งอายุ 
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     1.2) พฒันา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
สามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวท่ี
เป็นกรอบแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลงทุนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
     1.3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อให้การ
ประกอบการและด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท่องเท่ียว ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาด
นกัท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     1.4) ส่งเสริม สนบัสนุนตลาดนกัท่องเท่ียวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลกศูนยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้ระหว่าง
ประเทศ และศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตรา การยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกรอบการคา้เสรี หรือมีความสัมพนัธ์ดา้น
การคา้การลงทุนร่วมกบัประเทศไทย และการยกเวน้การตรวจลงตราให้แก่นกัท่องเท่ียวจากประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย 
     1.5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเท่ียว พฒันาคุณภาพการบริการท่องเท่ียว สนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างชาติ 
ในประเทศไทย และส่งเสริมการเสนอตวัให้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพการจดักิจกรรมนานาชาติขนาด
ใหญ่ 
     1.6) ผลักดนัความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเท่ียว
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวให้เพียงพอกับความ
ตอ้งการ ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่ออ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการ 
เอาเปรียบนักท่องเท่ียว  พร้อมทั้ งป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยนื 
     1.7) พฒันาด้านการตลาดและประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้าน
การตลาด และการประชาสัมพนัธ์เพื่อยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวของไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก 
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    2)  การพฒันาภาคบริการ 
     2.1) เร่งรัดพัฒนาผู ้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้าง
นวตักรรมและทกัษะทั้งดา้นภาษา มาตรฐานการบริการ และการจดัการ เพื่อสร้างความเขม้แข็งและ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของความตกลงระหวา่งประเทศดา้นการคา้บริการ การเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพฒันาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตวัของธุรกิจ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคบริการไทย 
     2.2) พฒันาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่
ระดบัภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการ ทั้งน้ี 
เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายไดเ้งินตราต่างประเทศและรายไดท้อ้งถ่ิน เช่น การท่องเท่ียว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินคา้การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
ออกแบบแฟชัน่ ธุรกิจอญัมณีการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาและนนัทนาการ รวมทั้งสินคา้บริการท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคบ์น
พื้นฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
    3)  การพฒันากีฬา 
     3.1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จดั
ให้มีการแข่งขนักีฬาและกีฬาคนพิการระดบัโลกท่ีส าคญั ๆ ตลอดจนการประชุมเก่ียวกบักีฬาระดบั
ภูมิภาคและระดบัโลก เพื่อเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เป็น “ทีมไทยแลนด”์ 
     3.2) จดัหาและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะ
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และจดัใหมี้ผูฝึ้กสอนและอาสาสมคัร
การกีฬาประจ าศูนยแ์ละสนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
บริจาคเพื่อพฒันาการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใตค้วามโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
     3 .3) จัดให้ มี ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่ เด็กและเยาวชน ท่ี มี
ความสามารถและมีแนวโน้มวา่จะเป็นผูมี้ความสามารถสูงดา้นกีฬาในระดบันานาชาติ ให้สามารถ
พฒันาเป็นนกักีฬาทีมชาติท่ีสร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั้งปรับ
บทบาทของกองทุนพฒันากีฬาแห่งชาติใหส้นบัสนุนภารกิจในการพฒันานกักีฬาตั้งแต่ระดบัเด็กและ
เยาวชน 
     3.4) พฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ดว้ยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
กีฬามาประยุกต์ใชอ้ย่างจริงจงั เพื่อพฒันากีฬาท่ีมีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พร้อมไปกบัการพฒันาผู ้
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ฝึกสอนและผูต้ดัสินใหไ้ดม้าตรฐานสากลปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการองคก์รกีฬาอยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนให้ผูพ้ิการเขา้ถึงการกีฬาและการแข่งขนั
กีฬาในทุกระดบัเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นนกักีฬาท่ีมีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขนั
กีฬาและมหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
   3.3.4  การตลาด การคา้ และการลงทุน 
    1)  ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกนัการผูกขาดตดั
ตอน ส่งเสริมและพฒันาบทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน 
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผูป้ระกอบการในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้
และผลิตภณัฑไ์ทยในต่างประเทศ  
    2)  สร้างความเช่ือมัน่ให้นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับปรุง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนท่ีครอบคลุมการลงทุนด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ และปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเขา้เพื่อป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
การทุ่มตลาด และสินคา้ท่ีไม่ได้มาตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั การปรับเปล่ียนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพท่ีสามารถขยายตวัได้อย่างย ัง่ยืน กระจายผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนัและอนาคต 
    3)  สนบัสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพ
ทั้งในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา้ การท าสัญญาสินคา้เกษตรตามขอ้ตกลง การเปิดสาขา การหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเปิดร้านอาหารไทยของคนไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และนโยบายไทยเป็น
ครัวอาหารโลก 
    4)  ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการใหสิ้ทธิประโยชน์
แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวการกีฬา และบริการ โดยเนน้กิจการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และมีส่วนรับผดิชอบต่อสังคม 
    5)  ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลกั โดยส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการในตลาดใหม่ ไดแ้ก่ จีน 
อินเดีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และยุโรปตะวนัออกพร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลกัไม่ให้
ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทกัษะเทคโนโลยี  และวิทยาการท่ีจ าเป็นในการ
แข่งขนัระดบัโลกเพื่อการขยายตวัอย่างย ัง่ยืนของประเทศในอนาคต และเป็นการส่งเสริมให้สินคา้
และบริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่งแพร่หลายจากผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ 
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    6)  พฒันาสินคา้และบริการท่ีสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได ้การผลิตสินคา้
และบริการอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกซ่ึงพฒันาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ท่ีใช้นวตักรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยค านึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะขยาย
โอกาสในการส่งออก ลดตน้ทุนจากการพฒันาระบบการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตทอ้งถ่ินไปสู่
ตลาดในทุกระดบั โดยให้ความส าคญัในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของ
ภูมิภาค รวมทั้งพฒันาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้สินคา้และบริการระหว่าง
ประเทศและศูนยก์ลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
    7) ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการคา้การลงทุน และการตลาดภายใต้
กรอบความร่วมมือและขอ้ตกลงการคา้เสรีในระบบพหุภาคีและทวภิาคี โดยเร่งรัดการใชป้ระโยชน์
จากความตกลงท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ก าหนดมาตรการ
ในการใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ และสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการพฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ 
    8)  เร่งรัดจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษบริเวณพื้นท่ีท่ี มีศักยภาพ  โดยให้
ความส าคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาดการลงทุน การจา้งงาน และการใช้
วตัถุดิบจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอาเซียน 
  3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหาร
จดัการระบบขนส่งสินคา้และบริการ 
   3.4.1 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยดัพลงังานและลดตน้ทุนการขนส่ง
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั พร้อมทั้งสร้างโอกาสการกระจาย
รายได้ กระจายเศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท  รวมทั้ งก ากับดูแลอัตราค่าบริการท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและกลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์และการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
   3.4.2  ขยายการให้บริการน ้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนใน
ทุกพื้นท่ี และสร้างการเขา้ถึงบริการน ้ าสะอาดอยา่งเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
   3.4.3  พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพื่อเช่ือมโยง
กบัฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจดัการระบบ
รางของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพในระยะยาว 
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   3.4.4  พฒันาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเช่ือมโยงโครงข่ายและการบริหาร
จดัการขนส่งผูโ้ดยสาร และสินคา้และบริการท่ีสะดวกและปลอดภยัทั้งในพื้นท่ีชนบท พื้นท่ีเมือง 
และระหวา่งประเทศ รวมทั้งสนบัสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 
    1) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เช่ือมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางท่ีมี
ความส าคญั 
    2)  ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ–
นครราชสีมา กรุงเทพฯ–หวัหิน และเส้นทางอ่ืนเพื่อเตรียมการเช่ือมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น 
    3) ศึกษาและพฒันาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ต่อจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยงัชลบุรีและพทัยา 
   3.4.5  เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ให้
สามารถเร่ิมก่อสร้างไดค้รบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพฒันา
ระบบตัว๋ร่วมบตัรเดียว และพฒันาท่ีอยูอ่าศยัให้ผูมี้รายไดน้อ้ยใหมี้โอกาสไดท่ี้อยูอ่าศยัในราคาและค่า
เช่าถูกตามบริเวณใกลส้ถานีรถไฟฟ้า 
   3.4.6  พฒันาการขนส่งทางน ้ าและกิจการพาณิชยนาวีขนส่งเดินเรือชายฝ่ังทะเล ทั้งฝ่ัง
ดา้นทะเลอนัดามนัและฝ่ังดา้นทะเลอ่าวไทย โดยพฒันาท่าเรือน ้ าลึกและสะพานเศรษฐกิจเช่ือมสอง
ฝ่ังทะเลภาคใต ้
   3.4.7  พฒันาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของ
ไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผูโ้ดยสารจากปีละ 45 ลา้นคน เป็น 
ปีละ 65 ลา้นคนข้ึนไป เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบิน การท่องเท่ียว และการขนส่งสินคา้
ทางอากาศชั้นน าของเอเชียและโลก 
  3.5  นโยบายพลงังาน 
   3.5.1  ส่งเสริมและผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศ ซ่ึง
ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นพลงังานและพฒันาให้
เป็นศูนยก์ลางธุรกิจพลงังานของภูมิภาคโดยใชค้วามไดเ้ปรียบเชิงภูมิยทุธศาสตร์ 
   3.5.2 สร้างเสริมความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังานและ
ระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลงังานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และย ัง่ยนื 
   3.5.3  ก ากบัราคาพลงังานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะทอ้นตน้ทุนท่ี
แทจ้ริง โดยปรับบทบาทกองทุนน ้ ามนัให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
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ราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนส่ง 
และส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ละไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
   3.5.4  ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 
ภายใน 10 ปี ทั้งน้ี ใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร 
   3.5.5  ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดบัการใช้
พลงังานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพฒันาอยา่งครบวงจร ส่งเสริมการใชอุ้ปกรณ์
และอาคารสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกและแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกของผูบ้ริโภคในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และ
มีประสิทธิภาพใหเ้ป็นระบบจริงจงัและต่อเน่ืองทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 
  3.6  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3.6.1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพฒันาโครงข่าย
ส่ือสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทัว่ถึง เพียงพอ มีคุณภาพดว้ยราคาท่ีเหมาะสม และการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม เพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวตักรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยลดความเหล่ือมล ้ าระหว่างสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลและ
ข่าวสาร ยกระดบัคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันาทรัพยากรบุคคล  ส่งเสริมการลด
การใช้พลงังาน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศในระยะ
ยาว 
   3.6.2  ส่งเสริมการเขา้ถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะท่ีมีการใช้งาน
ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลักดันให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้กองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจดัให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม
มาตรฐานการให้บริการในพื้นท่ีสาธารณะ สถานท่ีราชการ และสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่คิด
ค่าใชจ่้าย หรือก าหนดเป็นเง่ือนไขใหผู้ป้ระกอบการจดัใหบ้ริการโทรคมนาคมอยา่งทัว่ถึง 
   3.6.3  ส่งเสริมการใช้คล่ืนความถ่ีอนัเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  อีกทั้งด ารงรักษาไวซ่ึ้งสิทธิอนัพึงไดข้อง
ประเทศในการใชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารโทรคมนาคมเหนือพื้นผิวโลก 
   3.6.4  ส่งเสริมการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้ งภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมทั้งการพฒันาการปรับเปล่ียนระบบการใชเ้ทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ทั้งน้ี 
ต้องค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันให้
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติด าเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรับผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้ งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค 
 
 4. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ 
  4.1  นโยบายการศึกษา 
   4.1.1 เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย  อัน
ประกอบดว้ยการยกระดบัองค์ความรู้ให้ไดม้าตรฐานสากล  จดัให้มีโครงการต าราแห่งชาติท่ีบรรจุ
ความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการอ่าน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน จดัให้มีระบบการจดัการความรู้ 
ปฏิ รูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเป ล่ียนแปลงของโลกและทัด เทียมกับ
มาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถ่ินและความเป็นไทยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดบัชั้นโดย
วดัผลจากการผา่นการทดสอบมาตรฐานในระดบัชาติและนานาชาติ ขจดัความไม่รู้หนงัสือให้ส้ินไป
จากสังคมไทย จดัให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบนัอาชีวศึกษาคุณภาพสูง
ในทุกพื้นท่ี พฒันามหาวิทยาลยัเขา้สู่ระดบัโลก พฒันาระบบการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม
มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีความเสมอภาค 
และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงปรับปรุงโครงสร้างระบบ
บริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พื้นท่ีใหเ้สร็จสมบูรณ์โดยเร่ิมจากพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม 
   4.1.2  สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  โดย
ค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผู ้
ยากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูบ้กพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการ
ให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก 
สนบัสนุนการจดัการศึกษาตามวยัและพฒันาการอยา่งมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยจดัให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่ม
แม่บา้น จดัให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กวา้งขวางและลด
ปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
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   นอกจากน้ี จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจดัให้มี “โครงการเงินกูเ้พื่อการศึกษาท่ีผูกพนักบัรายไดใ้นอนาคต” โดยให้ผูกู้ ้
เร่ิมใช้คืนต่อเม่ือมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะเล้ียงตวัไดพ้กัช าระหน้ีแก่ผูเ้ป็นหน้ีกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
โดยปรับเปล่ียนการช าระหน้ีเป็นระบบท่ีผูกพนักบัรายไดใ้นอนาคต ปรับปรุงระบบการคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อทุกระดบัให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะจดัให้มีระบบคดัเลือกกลางเพื่อ
เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพื่อ
เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จดัการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวติ 
   4.1.3  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยา่งแทจ้ริงโดยปฏิรูประบบการผลิต
ครูให้มีคุณภาพทดัเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พฒันาระบบความกา้วหนา้ของครูโดยใชก้ารประเมินเชิง
ประจกัษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวดัสัมฤทธิผลของการจดัการศึกษาเป็นหลกั  จดัระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง แก้ปัญหาหน้ีสินครูโดยการพกัช าระหน้ีและการ
ปรับโครงสร้างหน้ีตามนโยบายแกปั้ญหาหน้ีครัวเรือนของรัฐบาล พฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้
ในการกระจายครูขจดัปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลกั  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษา 
   4.1.4  จดัการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ
สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทนัทีโดย
ความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกบัสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนยอ์บรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบัน
อาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจดัให้มีศูนยซ่์อมสร้างประจ าชุมชน
เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทกัษะในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
   ทั้ งน้ี  จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับและสามารถมีรายไดสู้งตามความสามารถ 
   4.1.5  เร่งพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดัเทียมกบันานาชาติ 
โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จดัให้มีระบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทศัน์การเรียนรู้ให้เป็น
แบบผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”ท่ีสามารถส่งความรู้มายงัผูเ้รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ต
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ความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยาย
ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กวา้งขวาง  ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจได ้
   4.1.6  สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พฒันามหาวทิยาลยัให้
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก ระดมสรรพก าลงัเพื่อพฒันาระบบเครือข่ายการวิจยัแห่งชาติ
เพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวตักรรม ผลกัดนัให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองไดท้างเทคโนโลยีเพื่อ
น าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวตักรรม จดัตั้ งศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อการวิจยั
ส าหรับสาขาวิชาท่ีจ าเป็นพฒันาโครงสร้างการบริหารงานวิจยัของชาติโดยเน้นความสัมพนัธ์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวา่งองคก์รบริหารงานวจิยักบัสถาบนัอุดมศึกษา 
   4.1.7  เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคน
ใหมี้คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลอ้งตามความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการ
จดัท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบติังานตามมาตรฐานอาชีพ  และการจดัท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานใหค้รบทุกอุตสาหกรรม 
  4.2  นโยบายแรงงาน 
   4.2.1 ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งการมีงานท าในระบบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต าแหน่งงาน
ว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถ
รับทราบขอ้มูลของผูต้อ้งการมีงานท าได้ทุกระดบัความตอ้งการและส่งเสริมให้แรงงานท่ีอยู่นอก
ระบบสามารถเลือกและมีงานท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสมกบัสถานะ 
   4.2.2  ให้การคุม้ครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัใน
การท างานและสวสัดิการแรงงาน และดูแลหลกัประกนัความมัน่คงในการท างานแก่ผูใ้ชแ้รงงาน 
   4.2.3  ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพนัธ์ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาแรงงาน
สัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย 
   4.2.4  เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมให้มากข้ึนเพื่อผูป้ระกนัตนสามารถเขา้รับการ
รักษาพยาบาลไดอ้ย่างทัว่ถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุม้ครองและส่งเสริมให้เกิดความ
เขา้ใจและเห็นประโยชน์ในการประกนัตนของแรงงานนอกระบบ 
   4.2.5  เร่งยกระดบัแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานก่ึงฝีมือและแรงงานก่ึงฝีมือให้เป็น
แรงงานมีฝีมือ โดยภาครัฐจะท างานร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีใชแ้รงงานมีฝีมือทั้งระบบ 
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   4.2.6 เตรียมการรองรับการเปิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใตป้ระชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นระบบบริหารจดัการเพื่อจดัระเบียบแรงงานข้ามชาติ  จดัระบบอ านวยความ
สะดวก และมาตรการการก ากบัดูแล ติดตามการเขา้ออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานท่ีมี
ฝีมือเขา้ประเทศควบคู่กบัการป้องกนัผลกระทบจากการเขา้ประเทศของแรงงานไร้ฝีมือ 
   4.2.7  ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการเขา้มาท างานของแรงงานต่างดา้ว 
โดยค านึงถึงความตอ้งการแรงงานของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
ภายในประเทศ 
  4.3  นโยบายการพฒันาสุขภาพของประชาชน 
   4.3.1  ลงทุนดา้นบริการสุขภาพ โดยการพฒันาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ
อย่างมีบูรณาการเช่ือมโยงในทุกระดบั จดัให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนตาม
ขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์
ความเป็นเลิศท่ีกระจายอยูใ่นส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผูป่้วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาลในระดบัต่าง ๆ มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละ
ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ทนัสมยั รวมทั้งพฒันาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและ
ชนบทท่ีสมบูรณ์แบบทัว่ประเทศ 
   4.3.2  ผลิตบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขให้เพียงพอโดยก าหนดแผนงานแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์ห้สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรในพื้นท่ี และสนบัสนุนให้มีการ
เร่งผลิตแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อให้กลบัไปปฏิบติังานในภูมิล าเนาเดิมในชนบท พร้อม
กบัการสร้างขวญัก าลงัใจในเร่ืองของความกา้วหนา้ในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม 
   4.3.3  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย  ตาย  และ
ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือด และโรคมะเร็ง อยา่งมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการลด
ปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ จดัใหมี้การส่ือสารสาธารณะของรัฐเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ให้
ความรู้ป้องกนัโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน การใหบ้ริการเชิงรุก ตลอดจนคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 
   4.3.4 พฒันาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจดัการ
สุขภาพชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผูด้้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อให้สามารถเป็นก าลงัส าคญัในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พฒันาแกนน าสุขภาพครอบครัว
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และการสาธารณสุขมูลฐาน ท่ีชุมชน ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจดัการปัญหา
สุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
   4.3.5  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วยัเด็ก วยัเจริญพนัธ์ุ วยั
บรรลุนิติภาวะ วยัชรา และผูพ้ิการ สนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ฝึกอบรม ผูป้ฏิบติังานศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน สนบัสนุนโครงการพฒันาศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทัว่ประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้
ความรู้และดูแลป้องกนัการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นและการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจดัตั้ งศูนยส่์งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและผูพ้ิการเพื่อดูแล
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี โดยใหไ้ดเ้ขา้ถึงการบริการอยา่งมีศกัด์ิศรี มีคุณภาพ และเป็น
ธรรม รวมทั้งให้มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน จดัการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้
ดา้นสุขภาพผา่นส่ือแขนงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
   4.3.6  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดบัมีโอกาสออกก าลงักายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามยัท่ีดี สร้างนิสัยความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
หลีกเล่ียงการหมกมุ่นมัว่สุมกบัอบายมุขและยาเสพติด 
   4.3.7  ขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภณัฑ์และการบริการดา้นสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้าง
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย 
สนับสนุนเอกชนให้จดับริการศูนยพ์กัฟ้ืนผูป่้วยท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อให้มีการใช้บุคลากรทางการแพทยร่์วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินงาน 
  4.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
   4.4.1  เร่งด า เนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูน
สถาบนัหลกั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีอยูส่บาย โดย
น้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีพระราชทานให้แก่รัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดินดว้ยการท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นท่ีอยูท่ี่สบายในโลกท่ีมีความวุน่วาย และ
น้อมน าพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวฒันธรรม 
คือ การรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึดเหน่ียวจิตใจเป็นหน่ึงเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทใ์หก้บัคนในชาติ 
   4.4.2  อุปถมัภ ์คุม้ครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองคก์รและกลไกท่ี
รับผิดชอบดา้นศาสนาเพื่อให้การบริหารจดัการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและ
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อ
น าหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใช้
หลกัธรรมในการด ารงชีวติมากข้ึน 
   4.4.3  อนุรักษ์  ท านุบ ารุง  และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปะ  วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์รวมถึงอนุรักษแ์ละส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้งท่ีเป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบา้นให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่น
ต่อไป  โดยจัดหาสถานท่ีจัดการแสดงทั้ งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นท่ีเวทีทางด้าน
วฒันธรรมให้สามารถจดัการแสดงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในราคาท่ีเหมาะสมท่ีประชาชนส่วนใหญ่เขา้ชม
ได้เพื่อสืบสานและสืบทอดการแสดงท่ีทรงคุณค่าและสมควรภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติใหร่้วมช่ืนชมคุณค่าของวฒันธรรมไทย 
   4.4.4  สร้างสรรคอ์ารยธรรมท่ีดีงามสู่วถีิชีวติและสังคมคุณภาพ ดงัน้ี 
    1)  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเน่ืองโดยให้ความส าคัญต่อ
บุคลากรทางดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพให้ไดรั้บการดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวฒันธรรม และเป็น
แบบอยา่งและสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่อนุชนรุ่นต่อไป 
    2)  ส่ ง เส ริมความ ร่วม มือและ เช่ื อมโยงทางว ัฒนธรรมและเส ริมส ร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัอารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเร่ืองราวผ่านการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่และเทคโนโลยีทนัสมยั ผลิตส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเคล่ือนไหว สารคดีและ
ภาพยนตร์ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการส่ือสารอนัทนัสมยั 
   4.4.5  น าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภณัฑ์
และบริการดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นวฒันธรรมสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และน ามา
ซ่ึงรายไดสู่้ชุมชน ตลอดจนใหส้ามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรคอ์ยา่งครบวงจร
ท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ 
   4.4.6  พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและการนนัทนาการเพื่อส่งเสริมให้วยัรุ่นไทย
เกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น และเกิดการเรียนรู้
ศิลปะอยา่งสร้างสรรค ์เขา้ใจถึงคุณค่า ซาบซ้ึงในความสุนทรียข์องศิลปะ 
   4.4.7  ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวฒันธรรมทุกจงัหวดักบั
ภาคีการพฒันาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวฒันธรรมทุกจงัหวดัให้เป็นกลไกเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรมท่ีครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและส่ือทุกประเภทท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวฒันธรรม
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และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งขจดัส่ือท่ีเป็นภยัต่อสังคม ขยายส่ือดีเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางสังคมอยา่งเท่าทนัสถานการณ์ 
  4.5  นโยบายความมัน่คงของชีวติและสังคม 
   4.5.1  ส่งเสริมการพฒันาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น โดยเพิ่ม
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพฒันาความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผูป้กครองรู้จกัใชป้ระโยชน์อยา่งรู้เท่าทนัเพื่อลดช่องว่าง
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนบัสนุนบทบาทของคณะสงฆแ์ละผูน้ าทางศาสนาใหส้ามารถ
เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อเช่ือมประสานระหว่างบ้าน ศาสนา 
โรงเรียน เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมัน่คง นอกจากน้ี จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจดักิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนบัสนุนการท างานแบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุนต่าง ๆ 
ร่วมกบัอาสาสมคัรภาคประชาชน รวมถึงชักจูงให้ภาคธุรกิจเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐเพื่อ
รวมพลงัทุกภาคส่วนในการพฒันาสังคมและความมัน่คงของชีวติคนไทยโดยการใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน 
   4.5.2  สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ดว้ยการขจดัการ
เลือกปฏิบติัและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบปราบปรามขบวนการคา้มนุษยใ์หห้มดส้ินไป 
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุขส่ิงเสพติด 
ตลอดจนป้องกนั ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจงัต่อผูก้ระท าความผิด ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาสประชาชนท่ีมีฐานะยากจนได้มีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตนเอง หรือมีท่ีอยู่อาศยัพร้อมกบัการสร้างอาชีพเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีใน
ความเป็นมนุษย ์
   4.5.3  ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ด้วยการ
พฒันาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิดเด็กก่อนวยัเรียน และเยาวชนทุกช่วงวยัให้มีความรู้คู่
จริยธรรม ให้ความส าคญัในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สนบัสนุนให้มีศูนยเ์ล้ียงเด็ก
ก่อนวยัเรียนท่ีมีคุณภาพขจดัการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนุนให้เด็ก
และเยาวชนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึง
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ใหก้บัเด็กและเยาวชนของชาติ 
   4.5.4  สนบัสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอยา่งเสมอภาค 
ดว้ยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายท่ีคุม้ครองสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว และ
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ดึงศกัยภาพของสตรีใหมี้ส่วนร่วมพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มโอกาสใน
การเขา้ถึงการศึกษาและสาธารณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อใหมี้ความรู้และมีคุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน มีรายได ้มีหลกัประกนัในการด ารงชีวิต จดัตั้งสถานดูแลเด็กในท่ีท างานภาครัฐและเอกชนจนถึง
ระดบัชุมชนการเพิ่มและพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ึ่งไดเ้พื่อช่วยเหลือเด็กและผูห้ญิงท่ีประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นหลกัในการ
สร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง รวมถึงจดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาบทบาทสตรีไทยใหเ้ท่าทนัโลกยคุใหม่ 
   4.5.5  เสริมสร้างให้ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดว้ยการ
จดัส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับรองรับผูสู้งอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมใน
การเป็นสังคมผูสู้งอายุ พฒันาบริการสุขภาพอนามยั ให้การสงเคราะห์ จดัการศึกษา จดัสวสัดิการ 
รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผูด้้อยโอกาสผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผูสู้งอายุร่วมเป็นพลงั
ขบัเคล่ือนสังคมภายใตห้ลกัคิดท่ีวา่ ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาบา้นเมือง 
   4.5.6  ลดอุบติัภยัและความสูญเสียจากอุบติัเหตุจราจรให้เหลือน้อยท่ีสุด ส่งเสริมการ
เรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภยัโดยน้อมน าหลกัการแกไ้ขปัญหาจราจรตาม
แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั และถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ท่ีต้องด าเนินการอย่าง
เขม้ขน้ในทุกพื้นท่ีของประเทศ 
 
 5.  นโยบำยทีด่ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มข้ึนควบคู่ไป
กับการป้องกันการลักลอบบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งส ารวจและจัดท าแนวเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าแบบกลุ่มป่าป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า สนับสนุนการจดัการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกบัป่าอยู่ร่วมกนัในลกัษณะท่ีท าให้คนมี
ภารกิจดูแลป่าให้มีความย ั่งยืน  โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ ง 5 ฉบับให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ  สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวทาง
พระราชด าริ เพิ่มความชุ่มช้ืนของป่าโดยฝายต้นน ้ าล าธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน าระบบ
สารสนเทศมาใชใ้นการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
  5.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการฟ้ืนฟูทะเลไทย จดัสร้างและ
ขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจดัการพื้นท่ีคุม้ครองทาง
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ทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วมเร่งประกาศเขตคุม้ครองทางทะเลและ
ชายฝ่ังในพื้นท่ีระบบนิเวศส าคญั รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขต
การท าประมงชายฝ่ัง จ ากดัและยกเลิกเคร่ืองมือประมงท่ีท าลายลา้ง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ดูแลเก่ียวกับความมั่นคงทางทะเลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตามหลกัวชิาการ 
  5.3  ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ปรับปรุงกองทุนส่ิงแวดล้อม
เพื่อให้เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน  ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น ้าเสีย กล่ิน และเสียง ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะ
เร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ี เกิดข้ึนจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การจดัการระบบก าจดัขยะ ของเสียอนัตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควนัโดยวิธีท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะ 
มูลฝอยและการจดัการน ้ าเสียชุมชน ส่งเสริมการพฒันาเมืองและกิจกรรมท่ีลดการผลิตก๊าซเรือน
กระจก โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต ่า และสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
เกิดสมดุลระหว่างการพฒันาอุตสาหกรรมและการรักษาส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลกัการ
บุคคลท่ีก่อให้เกิดภาวะมลพิษตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่าย และหลกัการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ
อยา่งเป็นรูปธรรม 
  5.4  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจดัการท่ีดินโดยให้มีการกระจายสิทธิท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยืนโดย
ใชม้าตรการทางภาษีและจดัตั้งธนาคารท่ีดินใหแ้ก่คนจนและเกษตรกรรายยอ่ย พิจารณาให้ประชาชน
ไดใ้ช้ประโยชน์ท่ีดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีดินทุ่งเล้ียงสัตว ์ห้ามการปิด
กั้นชายหาดสาธารณะ ผลกัดนักฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากร ท่ีดิน 
น ้ า ป่าไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แก้ไข
ปัญหาการด าเนินคดีโลกร้อนกบัคนจน 
  5.5  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจน
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สนับสนุนการด าเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีจะน า มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5.6  ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ โดยการจดัให้มีการบริหารจดัการน ้ า
ในระดบัประเทศทั้งน ้าผิวดินและน ้าใตดิ้นอยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงศกัยภาพของลุ่มน ้ า จดัหา
และจดัสรรน ้ าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ดว้ยการบูรณาการระบบน ้ าในประเทศทั้ง 25 ลุ่มน ้ า 
สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน ้ าในไร่นาพร้อมการผนัน ้ าจากลุ่มน ้ าอ่ืน ๆ และการจดัสร้างระบบ
โครงข่ายน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศกัยภาพของพื้นท่ี เพื่อสนองความต้องการของภาค
เศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 
  5.7  สร้างภูมิคุม้กนัและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตวัต่อผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถใน
การพยากรณ์และคาดการณ์ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติใน
ระดบัประเทศและระดบัพื้นท่ี จดัท า ยุทธศาสตร์รองรับพิบติัภยัระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือน
ภยัและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบนั เพื่อให้เป็นฐานกบัการรับมือ
ความเปล่ียนแปลงในระยะยาว ป้องกนัภยัพิบติัโดยเฉพาะน ้ าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม 
สร้างกลไกส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน เพิ่มขีดความสามารถในระดบัชุมชนให้
เขม้แขง็พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัต่าง ๆ ด าเนินการศึกษาอยา่งรอบคอบ
ในเร่ืองของความจ าเป็นของโครงการพฒันาเข่ือนและเกาะเพื่อป้องกนักรุงเทพฯ และภาคกลางให้
ปลอดภยัจากการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเล และจากการละลายของน ้าแขง็ขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อน
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
  5.8  พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย
การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ท่ีชุมชน ทอ้งถ่ินส่งเสริมการท าวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัและช่วยลด
มลพิษ จดัหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พฒันาเครือข่ายนักวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยัและภาคีอ่ืน ๆ 
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและ
การป้องกนัการชะลา้งท าลายดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจและก าหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากร
ธรณีอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการศึกษาและอนุรักษซ์ากดึกด าบรรพ ์
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 6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวจัิย และนวตักรรม 
  6.1 เร่งพฒันาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพฒันาความรู้
ดา้นวิทยาศาสตร์ใหป้ระชาชนไดใ้ชใ้นชีวติประจ าวนัใหท้ดัเทียมกบัพฒันาการในระดบันานาชาติ จดั
ให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มข้ึนทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ส่ิงพิมพ ์และผ่าน
ทางเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกระดบั 
  6.2  เร่งสร้างนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประเทศ เพื่อรองรับการพฒันาประเทศอย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวตักรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพฒันาแหล่งงานด้านการวิจยัเพื่อรองรับบุคลากรการวิจยัทั้ งใน
ภาครัฐและเอกชน 
  6.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบนัการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจยัและพฒันา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงครอบคลุมตั้ งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพสูงและจ าเป็นต่อ
การพฒันาประเทศ เช่น สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6.4  จดัระบบบริหารงานวิจยัให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจดัเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
การวิจัยระหว่างห น่วยงานและสถาบันวิจัย ท่ีสั งกัดภาคส่วน ต่าง  ๆ ในประเทศ  รวมทั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อลดความซ ้ าซ้อนและทวศีกัยภาพ จดัท าแผนวจิยัแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการ
วิจยัให้ชดัเจน เน้นให้เกิดการวิจยัท่ีครบวงจรตั้งแต่การวิจยัพื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภณัฑ์โดยมุ่ง
ให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดบัสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนดา้นการวิจยัโดยมุ่งเขา้สู่ระดบัร้อยละ 2 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
  6.5  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ยกระดบัคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 
 7. นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ 
  7.1  เร่งส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นโดยส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและความใกลชิ้ดระหวา่ง
กนั อนัจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว การ
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ขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อกนั 
  7.2  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียภายใต้
กรอบความร่วมมือดา้นต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และความมัน่คง 
  7.3  เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดบัภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความ
มัน่คง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื ตลอดจนร่วมมือในการแกไ้ขประเด็นปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ
มนุษย ์
  7.4  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กบัประเทศ กลุ่มประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัของโลกเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในประเทศไทย 
พร้อมกบัการสร้างภูมิคุม้กนัและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ศรษฐกิจไทย 
  7.5  สนบัสนุนการเขา้ถึงในระดบัประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลกัษณ์
ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศก าลงัพฒันาเพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคม
ระหวา่งประเทศ มีทศันคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 
  7.6  ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองพรมแดนและการ
เปล่ียนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดฉนัทามติในการก าหนดนโยบายและ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
  7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน  คุม้ครองผลประโยชน์ของคนไทยดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถ่ินฐานในต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาทและความแขง็แกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลกัษณ์และความเป็นไทย 
  7.8  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส าคญัในการพฒันา
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีอยูต่ามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
  7.9  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการต่างประเทศมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
  7.10  ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รอิสลามระหวา่งประเทศ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ประเทศไทยก าลงัด าเนินการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง
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ไทย ในฐานะปัญหาภายในประเทศท่ีมีความส าคญัดว้ยหลกัการตามแนวพระราชทาน  “เขา้ใจ เขา้ถึง 
พฒันา” 
 
 8. นโยบำยกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
  8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 
   8.1.1  พฒันาระบบราชการอยา่งต่อเน่ือง เนน้การบริหารเชิงกลยทุธ์ในระดบัชาติอยา่งมี
วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชบั มีประสิทธิภาพ มี
ความคุม้ค่า เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นท่ีการปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีปกติ และ
การปฏิบติัราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกบั
การบริการประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
   8.1.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง 
ยกระดบัสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพฒันาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานใหม่ท่ีมีความยืดหยุน่คล่องตวัสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
เชิงรุกมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยบ์ริการครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายข้ึน 
และการให้บริการถึงตวับุคคลผ่านระบบศูนยบ์ริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์
แบบ มุ่งเน้นการจดัการความรู้และพฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวตักรรมในการท างานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
   8.1.3  พฒันาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผลงานไดด้ว้ยระบบคุณธรรม และให้หลกัประกนัความมัน่คง
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพฒันาทศันคติ วิธีคิด 
และวิธีปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
   8.1.4  พฒันาสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบติัราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเนน้การพฒันาขา้ราชการ
ในต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระบบ
ราชการ ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ดีข้ึนเพื่อใหส้ามารถด ารง
ชีพอยา่งมีศกัด์ิศรี โดยเฉพาะขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐระดบัตน้ซ่ึงจะปรับค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีเพียงพอแก่การด ารงชีวิตดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศกัด์ิของการเป็นบุคลากร
ภาครัฐ 
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   8.1.5  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ราชการ
และเจา้หน้าท่ีของรัฐ และพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งจริงจงั
เพื่อให้ขา้ราชการเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน  ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของ
ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐต าแหน่งระดบัสูงและต าแหน่งท่ีมีอ านาจมาก รวมทั้งบุคลากรของ
องค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสของผู ้ด ารงต าแหน่งเหล่าน้ี และเปิดโอกาสให้
สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มข้ึน พฒันาและน ามาตรการทางสังคมมาใชค้วบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจน
สนบัสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัและ
ความถูกตอ้งชอบธรรม 
   8.1.6  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
ตามความคาดหวงั รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลาย ๆ แห่งร่วมกนัจดับริการ
สาธารณะบางอย่าง ซ่ึงโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ  ควรท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
ร่วมกนัท า โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ให้มีการเช่ือมโยง
และบูรณาการภารกิจกบัแผนชุมชนและแผนระดบัต่าง ๆ ในพื้นท่ี เพื่อเป็นฐานส าคญัในการส่งเสริม
และพฒันาประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินให้เขม้แข็ง ปรับปรุงการจดัระบบความสัมพนัธ์ของราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรของทอ้งถ่ิน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดท่ี้
เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการท่ีดีแก่
ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเก่ียวกบัการสร้างความเขม้แข็งให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามท่ีบัญญัติเป็นหลักการไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหมวด 14 การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
   8.1.7  พฒันาระบบราชการให้เป็นระบบท่ีโปร่งใสข้ึนโดยการวางระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุม้ค่า พฒันากระบวนการติดตาม 
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนการใชจ่้ายงบประมาณแผน่ดินใหเ้กิด
ความสุจริตและมีประสิทธิภาพ 
   8.1.8  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผน่ดิน โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถ่ิน 
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รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นส าคญัต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองโดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้ง
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และ
แนวทางแกไ้ขและมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
   8.1.9  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการท่ีโปร่งใส  และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  โดยการคุ้มครองผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม  ตลอดจน
ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
  8.2  กฎหมายและการยติุธรรม 
   8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทนัสมยั 
สอดคล้องกบัหลกัการประชาธิปไตย เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกบัหลกันิติธรรม 
เร่งรัดจัดตั้ งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีด าเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงสนบัสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองคก์รเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิรูป
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายบงัคบัใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม 
เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามหลกันิติธรรมและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอ านวยความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียว  ซ่ึง
จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนอนัเป็นหวัใจส าคญัของระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่ 
   8.2.2  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมดว้ยมาตรการ
เชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้ งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยติุธรรมเพื่อการคุม้ครองช่วยเหลือคนจนและคนดอ้ยโอกาสการคุม้ครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยยีวยาผูบ้ริสุทธ์ิและผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง การกระจายโอกาสการเขา้ถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดบัจงัหวดัการเสริมสร้างความเขม้แข็งและยุติธรรมระดบัชุมชนและหมู่บา้น การ
พฒันาทางเลือกของกระบวนการยติุธรรม 
   8.2.3  เพิ่ มประสิท ธิภาพการสืบสวนสอบสวน  การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การน ามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการ
ด าเนินการต่อผูก้ระท าผิด ดูแลแก้ไขและฟ้ืนฟูพฒันาผูก้ระท าความผิดให้เป็นคนดีสามารถกลบัสู่
สังคมได ้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนการคุมประพฤติ การบงัคบัคดีและ
ส่งเสริมความยติุธรรมและความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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   8.2.4  ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จดัให้มี
กลไกการบริหารจดัการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อป้องปราม
และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งรณรงคใ์ห้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นพลงัแผน่ดินในการป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนในการจดัให้มีช่องทางการเขา้ถึงและรับ
ขอ้มูลสารสนเทศซ่ึงรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวทิยุ
โทรคมนาคม 
  8.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการ ส่ือสารมวลชน 
และส่ือสาธารณะทุกประเภทไดอ้ยา่งกวา้งขวางรวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นธรรม 
   8.3.1  ส่งเสริมและพฒันาช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการ
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมท่ีทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหวา่งส่ือสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละส่ือสารมวลชนโลก 
   8.3.2  ส่งเสริมและพฒันากิจการส่ือสารมวลชนทั้งทางดา้นเทคโนโลยี เครือข่าย และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับวิวฒันาการ
สมยัใหม่ และส่งเสริมใหส่ื้อมวลชนร่วมเป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาและพฒันาประเทศโดยเพิ่มรายการ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดา้นต่าง ๆ เช่นการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม คุณธรรม นวตักรรม การ
เตือนภยักรณีภยัพิบติัต่าง ๆ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   8.3.3  ส่งเสริมให้ส่ือสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอ้มูล
ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบนัส่ือสารมวลชน 
รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การสร้างดุลยภาพของข่าวสาร 
 
4.8  แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ  
 1.  แนวคิดหลกั 

  กรอบแนวคิดการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 มีแนวคิดท่ีต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 – 10 โดยยงัคงยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคส่วน ทุกระดบั ยึดแนวคิดการพฒันา
แบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันา
อยา่งบูรณาการ ทั้งมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้พร้อม
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เผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 
ขณะเดียวกัน ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพฒันา
ประเทศ 
 
 2. ทศิทำงกำรพฒันำประเทศ 
  การก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ เพื่อให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมี
ศกัยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็น
รากฐานการพฒันาประเทศท่ีส าคญัได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย  ์ทุนสังคม ทุนทาง
วฒันธรรม) ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่
ระดบัปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหเ้ขม้แขง็ โดยใชภู้มิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคญักบั
การปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บน
พื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ  
รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเพิ่มบทบาทไทย
ในเวทีประชาคมโลก 
  มีการบริหารจดัการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคญักับการ
พฒันาระบบราชการและขา้ราชการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาระบบและกลไกการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยา่งมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดบัมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกบัปลูกจิตสานึก ค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
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 3.  วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยแผนพฒันำฯ ฉบับที ่11 
  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีนาทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลาง 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทศัน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ปี 
พ.ศ.2571 ซ่ึงก าหนดไวว้่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ี
ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึง
กนัและกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี” 
  3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพฒันาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ีมีล าดบั
ความส าคญัสูง ดงัน้ี 
   3.1.1 วสัิยทัศน์ 
    “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” 
   3.1.2  พนัธกจิ 
    1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความมัน่คงใน
ชีวิต ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
    2)  พฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 
    3)  พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เขม้แข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  
ความคิดสร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4)  สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
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 4.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ใหเ้ขม้แข็ง ควบคู่ไป
กบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันา
ประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 มีดงัน้ี 
  4.1  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ใหค้วามส าคญักบั 
   4.1.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเส่ียงและสร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาท่ีทั่วถึงและย ัง่ยืน  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความ
หลากหลายและแขง็แกร่งมากข้ึน ส่งเสริมการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้าง
ภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายไดแ้ละเป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในการจดัสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิ์น พฒันาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดบัคุณภาพระบบการคุม้ครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอยา่งทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็น 
   4.1.2  กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิข้ันพื้นฐำน เน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประเทศ มุ่งพฒันาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง การจดัหาท่ีอยู่อาศยั
ของผูมี้รายไดน้อ้ย การเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค พฒันาระบบสวสัดิการทางสังคมใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พฒันาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร้างเจตคติดา้น
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพฒันาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขา้ถึงบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.1.3  กำรเสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพิ่มทำงเลือกกำรใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอยา่งสร้างสรรค ์เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจดัการ
ปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง สนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ส่งเสริม
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพลงัร่วมในการพฒันาสังคม 
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พฒันามาตรฐานระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลและองคค์วามรู้เก่ียวกบัสิทธิ
ของผูบ้ริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดบัการบริหารและการตดัสินใจทั้งในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ินเพือ่สนบัสนุนการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
   4.1.4  กำรสำนสร้ำงควำมสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่ำร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและกำรรับผดิชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกนับนฐานของความไวเ้น้ือ
เช่ือใจและเก้ือกูลกันในสังคม  ส่งเสริมวฒันธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เขม้แข็งมีประสิทธิภาพ  มี
ระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรอบด้าน  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม  จริยธรรมทางอาชีพ  และมีความรับผิดรับชอบ  ปฏิรูปการเมืองไทยทั้ งระบบให้เป็น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับขอ้
ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูเ้สียหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งสนบัสนุนการใช้ส่ือเพื่อสังคมทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน และสังคมออนไลน์ให้เป็น
พลงัหนุนเสริมการพฒันา 
  4.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  ให้
ความส าคญักบั 
   4.2.1  กำรปรับโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวประชำกรให้เหมำะสม เป็นการส่งเสริม 
คู่สมรสท่ีมีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มข้ึนและรักษาระดบัอตัราเจริญพนัธ์ุไม่ให้ต ่ากว่าระดบัท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบนัสนบัสนุนการกระจายตวัและส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี 
   4.2.2  กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั สอดแทรกการพฒันาคนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวฒันธรรม
การเก้ือกูล พฒันาทกัษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจาก
การฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น  และจิตใจท่ีมี
คุณธรรม ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวินัย พฒันาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจา้งงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลกัสิทธิ
มนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติั 
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   4.2.3  กำรส่งเสริมกำรลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม
สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พฒันาความรู้และทกัษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ ควบคู่กบัการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์
ทางเลือก การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศ  การพฒันาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้
เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใชม้าตรการการเงินการคลงัเพื่อสุขภาพท่ี
มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
   4.2.4  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคน
ต่างวยั ควบคู่กบัการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลอ้ง
กับความต้องการของผูเ้รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   4.2.5  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม  เป็นการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็และพฒันาบทบาทของสถาบนัหลกัทางสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน สร้างค่านิยมใหค้นไทย
ภูมิใจในวฒันธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีลดปัญหา
ความขัดแยง้ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วฒันธรรมร่วมกบัประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวฒันธรรมใน
รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
  4.3  ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน   ให้
ความส าคญักบั 
   4.3.1  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยัง่ยืน มุ่งรักษา ป้องกนั และคุม้ครองพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตร สนบัสนุนให้เกษตรกรรายยอ่ย
มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในท่ีดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบงัคบัหรือจูงใจให้บุคคลผู ้
ถือครองท่ีดินท าประโยชน์ในพื้นท่ีดงักล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจดัให้มีองคก์รและระบบบริหารจดัการท่ีดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วฒันธรรมท่ีดี 
และวถีิชีวติทางการเกษตรท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
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   4.3.2  กำรเพิม่ประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร ภาครัฐใหค้วามส าคญั
กบัการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน สนบัสนุนการผลิต
ทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ี ควบคุมและกากบัดูแลให้มีการน าเขา้และใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรท่ีไดม้าตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทัว่ถึง ส่งเสริมการผลิตท่ีคงไว้
ซ่ึงความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตวท่ี์เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ท่ี เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้ ง 
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
   4.3.3  กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้น ท่ีให้ ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและ
ประกอบการน าองค์ความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมบนฐาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้ ผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้เทียบเท่าระดบั
สากล  ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบสินคา้เกษตรและอาหาร
ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
   4.3.4  กำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพฒันาระบบการ
สร้างหลกัประกนัรายไดข้องเกษตรกรให้มีความมัน่คงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พฒันาระบบ
ประกนัภยัพืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพนัธสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ยกระดบัคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเกษตรกร สร้างแรงจูงใจใหเ้ยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และ
แรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้สู่อาชีพเกษตรกรรม พฒันาสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพึ่ งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการน าเขา้สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีเป็นผลมาจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้
เสรี 
   4.3.5  กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้มีการจดัการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพฒันาด้านอาหารศึกษาทุกรูป
แบบอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน 
สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกนัในระดบัชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
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กนั ส่งเสริมการน าวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดใ้นชุมชนและท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลงังานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีให้เป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างความเขม้แขง็ดา้นอาหารใหก้บัเกษตรกรและชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
   4.3.6  กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
และควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พลงังานจากพืชพลงังาน จดัให้มีระบบการบริหารจดัการสินคา้เกษตรท่ีใชเ้ป็นทั้งอาหารและพลงังาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพ้ลงังานชีวภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการผลิตและบริการ จดัให้มี
กลไกก ากบัดูแลโครงสร้างราคาของพลงังานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลงังานชีวภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
   4.3.7  กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
และพลังงำน โดยสนบัสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น ภาคเอกชน และชุมชน
ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจงั ทั้งใน
ส่วนกลางและระดบัพื้นท่ี พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นอาหารและพลงังานตั้งแต่การผลิต 
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดา้นการเกษตร ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีก่อใหเ้กิดความ
มัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
  4.4  ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ให้
ความส าคญักบั 
   4.4.1  กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน โดยสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ
ผลกัดนัให้มีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็งและแข่งขนัได้ ดว้ยการปรับ
โครงสร้างการคา้และการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกบัสาขาบริการท่ีมี
ศกัยภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม พฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ซ่ึงครอบคลุมถึงการพฒันาธุรกิจสร้างสรรค์การพฒันาเมืองสร้างสรรค์ และการพฒันา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์พฒันาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดบัการสร้าง
มูลค่าเพิ่มดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาภาคอุตสาหกรรมท่ี
มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย ัง่ยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   4.4.2  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้ เป็นพลัง
ขบัเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน เน้นการน าความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  และ
ประยุกตใ์ช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย ์สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรมท่ีส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรคแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัภาคการผลิต ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมให้ทัว่ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลกัษณะของ
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
   4.4.3  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ  เท่ำเทียม และ
เป็นธรรม มุ่งพฒันาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้ งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ พฒันาระบบการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ของประเทศใหเ้ช่ือมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พฒันา
พลงังานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในทุกระดบั ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงในสังคมโลก 
   4.4.4  กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกจิส่วนรวมอย่ำงมีเสถียรภาพ ใหค้วามส าคญักบัการ 
บริหารจดัการดา้นการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มและ
ทนัต่อเหตุการณ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาภาค
การเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พฒันากลไกการเฝ้าระวงัความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจและพฒันาระบบเตือนภยัแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเงินทุน
ระหว่างประเทศ และการบริหารจดัการดา้นการคลงัท่ีปรับปรุงระบบการจดัเก็บรายไดข้องประเทศ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการจดัสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกนัความเส่ียงทางการคลงั พฒันา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุน
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มข้ึน และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  4.5  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกจิและสังคม ใหค้วามส าคญักบั 
   4.5.1  กำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำง ๆ มุ่งพฒันาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกบัพื้นท่ีตอนในของประเทศ 
   4.5.2  กำรพัฒนำฐำนลงทุนโดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับอนุ
ภูมิภำค มุ่งพฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้เป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว พฒันา
เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศ 
เพื่อนบา้นใหบ้รรลุประโยชน์ร่วมกนัทั้งดา้นความมัน่คงและเสถียรภาพของพื้นท่ี 
   4.5.3  กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เป็นการพฒันาความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจ เสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล ยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคา้
และบริการ ท่ีเป็นการป้องกนัสินคา้และบริการน าเขา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบา้น 
   4.5.4  กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและภูมิภำคภำยใต้บทบำท 
ที่สร้ำงสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของ
ไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีด าเนินอยู ่รวมทั้งรักษาดุลยภาพ
ของปฏิสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม ่
   4.5.5  กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำน และกำรส่งเสริมแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ  โดยเร่งด าเนินการดา้น
ความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ย
แรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน คุ ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
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   4.5.6  กำรมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมนำนำชำติที่มีคุณภำพชีวิต 
ป้องกนัภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม ยำเสพติด ภัยพบิัติ และกำรแพร่ระบำดของโรคภัย มุ่ง
พฒันาศกัยภาพและความพร้อมในการป้องกนัและแกปั้ญหาขา้มชาติดา้นการก่อการร้าย ยาเสพติด 
และการหลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบ พฒันาศกัยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อม
รับภยัพิบติัทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่ระบาด
ของโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซ ้ า 
   4.5.7  กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงประเทศในกำรสนับสนุนกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับควำม
ร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศที่ไม่แสวงหำก ำไร  เป็นการด าเนินการภายใตก้รอบความร่วมมือ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินคา้และบริการท่ีน าสู่การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหา
ก าไรให้มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพฒันาประเทศใน
ภูมิภาค 
   4.5.8  กำรเร่งรัดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีทีม่ีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กบัภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไ้ดรั้บผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพฒันา
ศกัยภาพและโอกาสของตนเองในการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการคา้เสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุน เยยีวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นั 
   4.5.9  กำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกจิในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำภูมิภำค  โดยจดัให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็น เพื่อให้มีการจดัตั้งส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กร
ระหวา่งประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 
   4.5.10  กำรปรับปรุงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีกำรพฒันำภำยในประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนทอ้งถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแส
การเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพฒันาระดับพื้นท่ีในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดน ให้สามารถ
พัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่ อนบ้าน  ส่ งเส ริมศักยภาพด้านวิชาการและเค รือข่ ายของ
สถาบนัการศึกษาของไทยท่ีสร้างความใกลชิ้ด และปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศในอนุภูมิภาค 
  4.6  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  ให้
ความส าคญักบั 
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   4.6.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษ์ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและการจดัการองค์
ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจดัการ ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการท่ีดินและ
การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เร่งรัดการบริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน ้ าตน้ทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จดัท าแผน
แม่บทโครงสร้างพื้นฐานดา้นทรัพยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการ
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
   4.6.2  กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อม
ไปสู่กำรเป็นเศรษฐกจิและสังคมคำร์บอนต ่ำและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิต
ของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเนน้การวางผงัเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม สังคม ระบบ
นิเวศเขา้ดว้ยกนั 
   4.6.3  กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกนั มุ่งพฒันาองคค์วามรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อ
รองรับกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพฒันาศกัยภาพชุมชนให้พร้อม
กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4.6.4 กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ดว้ยการจดัท าแผนท่ี
และจดัล าดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและจงัหวดั ยกระดบัการจดัการภยัพิบติัให้มี
ประสิทธิภาพพฒันาระบบฐานขอ้มูล การส่ือสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการจดัการภยัพิบติั พฒันาระบบงานอาสาสมคัรของประเทศอย่างจริงจงั และให้มี
มาตรฐานตามหลกัสากล สนบัสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ินให้มีการ
เตรียมความพร้อม และจดัท าแผนปฏิบติัการรองรับภยัพิบติั 
   4.6.5 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัด้ำนกำรค้ำจำกเง่ือนไขด้ำนส่ิงแวดล้อมและวกิฤตจำกกำร 
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวงัมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทาง
การคา้และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษา
ผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินคา้ รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่งเสริมให้ผูส่้งออกทาคาร์บอนฟุตพร้ินต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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   4.6.6  กำรเพิ่มบทบำทประเทศไทยในเวทีประชำคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบควำม
ตกลงและพันธกรณีด้ำนส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเขา้ใจ
ในพนัธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ พฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการเจรจาพฒันาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่คา้ส าคญั สนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   4.6.7  กำรควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการขยะและน ้ าเสียชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ขยะติดเช้ือลดความเส่ียงอนัตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบติัภยัจากสารเคมี และพฒันาระบบเตือนภยั 
แจง้เหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยัดา้นมลพิษ 
   4.6.8  กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่ำงบูรณำกำร มุ่งส่งเสริมสิทธิและพฒันาศกัยภาพชุมชนในการ
เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้ าในการ
เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
อนุ รักษ์และฟ้ืน ฟู  ผลักดันให้ มีการจัด เก็บภาษี ส่ิ งแวดล้อม เพื่ อส ร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายไดจ้ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อสร้าง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงกำรพฒันำ 
บัญชีสรุปโครงกำรพฒันำ 

แผนพฒันำสำมปี  (พ.ศ. 2556 - 2558) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 
29 32,500,000 35 44,600,000 37 55,300,000 101 132,400,000 

 1.2 แนวทางพฒันาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

8 4,500,000 14 5,100,000 7 2,200,000 29 11,800,000 

 1.3 แนวทางพฒันาสาธารณูปโภคใหมี้
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 

15 9,000,000 11 4,000,000 10 3,400,000 36 16,400,000 

รวม 52 46,000,000 60 53,700,000 54 60,900,000 166 160,600,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 10 10,450,000 10 10,450,000 10 10,450,000 30 31,350,000 
 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค ์

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
ป้องกนัโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 

2 180,000 2 180,000 2 180,000 6 540,000 

 2.3 แนวทางรณรงค ์ป้องกนั ควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผูเ้สพ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 

2 126,000 2 126,000 2 126,000 6 378,000 

 2.4 แนวทางส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

6 410,000 3 180,000 4 380,000 13 970,000 

 2.5 แนวทางส่งพฒันาการกีฬา เสริมสร้าง
โอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

6 3,150,000 3 350,000 5 1,150,000 14 4,650,000 

 



77 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 

4 230,000 4 230,000 4 230,000 12 690,000 

 2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพฒันาเด็ก สตรี 
คนชราและผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งพาตนเองได ้

7 3,225,200 8 3,325,200 7 3,225,200 22 9,775,600 

 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
ความเขม้แขง็ของชุมน สนบัสนุนการจดัท า
และใชแ้ผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน  

6 1,650,000 0 0 3 700,000 7 2,350,000 

รวม 43 19,421,200 32 14,841,200 37 16,441,200 112 50,703,600 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 
2 60,000 3 90,000 2 60,000 7 210,000 

 3.2 แนวทางสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกร 
พฒันาใหค้วามรู้และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

รวม 5 240,000 6 270,000 5 240,000 16 750,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 80,000 1 50,000 2 350,000 5 480,000 

 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ก าจดั บ าบดัมลพิษ แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3 170,000 4 1,150,000 2 150,000 9 1,470,000 

รวม 5 250,000 5 1,200,000 4 500,000 14 1,950,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 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 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

 5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีตอบสนองความตอ้งการในระดบัชุมชน
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

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

 5.3 แนวทางพฒันาการบริหารจดัการองคก์รให้
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

6 2,355,000 7 2,139,000 5 355,000 18 4,849,000 

 5.4 แนวทางพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

 3 620,000 3 620,000 3 620,000 9 1,860,000 

รวม 12 3,095,000 13 2,879,000 11 1,095,000 36 7,069,000 

รวมทั้งหมด 117 69,006,200 116 72,890,200 111 79,176,200 344 221,07 2,600 
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รำยละเอยีดโครงกำรพฒันำ 
แผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขนั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.1 แนวทำงกำรพฒันำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทัว่ถึง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวฒันา 
นุสิทธ์ิ ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

2 บุกเบิกถนนสายบา้นนายพงษ ์– 
นายภกัดี ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสาม
แยกสวนปาลม์ ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนน คอนกรีต  
กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

4 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 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

5 บุกเบิกถนนสายบางจนัสี – ม. 16  
ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

6 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 

7 บุกเบิกถนนสายสามแยกบา้น 
นายจ านง ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

8 บุกเบิกถนนสายศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ – ร้านคัว่กล้ิง ม. 1 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคลอง
ล าล าตงั ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

10 ปรับปรุงก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ย 
ชูแกว้  ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1  แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหนา้ควน  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1  แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



83 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

12 ปรับปรุงถนนสายหนา้ควน  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  5 เมตร 
ยาว 3,150 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

13 บุกเบิกถนนช่องแค – บา้นนาย
สุบิน  ม. 2 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

14 ปรับปรุงถนนสายบา้นนาย
สุรินทร์  ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลกัสิบ 
ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

 1,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
หนา้ควน ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  1,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หลกัสิบ ซอย 1 ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

18 ปรับปรุงถนนซอยสุขสบาย ม. 3 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



84 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

19 ปรับปรุงถนนซอยถาวร ม. 3 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

20 ปรับปรุงถนนบางปริก –  
ทุ่งโคกแค ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงถนนบางปริก – เกาะวา 
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

22 บุกเบิกถนนนาไสยงู –  
ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

23 ปรับปรุงถนนซอยสมบูรณ์ ม. 3 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

24 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 

25 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 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรอบ
สระน ้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

  800,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
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 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางข้ึน 
ส านกัสงฆน์ ้ าน่ิง  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสายน ้ าน่ิง 
– ทะเลสองหอ้ง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 2 ช่อง
จราจร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
อ่าวลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

33 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 

34 ปรับปรุงถนนอ่าวลุงคง –  
อ่าวนิลคลาน ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

35 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 

36 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 

37 ถนนคอนกรีตสายบา้นป้าสาว   
ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

38 บุกเบิกถนนสายหว้ยเรียน – ไร่ใน 
ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

39 บุกเบิกถนนสายไร่ใน –  
คลองโตน ม. 6 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



87 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

40 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยเรียน ม. 6 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไร่ยาว 
– หว้ยเรียน ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

42 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 

43 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 

44 บุกเบิกถนนสายหว้ยจนัทร์หอม 
ม. 7 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

45 ก่อสร้างท่อเหล่ียมล าหว้ยเหรียง 
ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ท่อเหล่ียม 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

    

46 บุกเบิกถนนสายน ้ าแดง  ม. 7 เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



88 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ปรับปรุงถนนสายควนหินราว 
ซอย 2   ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 

600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หว้ยหินเพงิ  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

50 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 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หว้ยทา้ยเภา  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

52 บุกเบิกถนนสายบา้นนายธีระ  
ม. 8 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

53 ปรับปรุงถนนสายวงัแทงเข ้ ม. 8 เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



89 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

54 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 

55 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหลงัโรงเรียน
บา้นไสยาสน์  ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก  

ท่อเหล่ียมจ านวน 1 
จุด 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนชก – บางจนัสี  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

57 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 

58 ปรับปรุงถนนสายควนชก –  
บา้นนิคม  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

59 ก่อสร้างคูระบายน ้ าถนนคอนกรีต
สายควนชก – บางจนัสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

คูระบายน ้ ายาว 950 
เมตร 

  200,000 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 



90 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

61 ปรับปรุงบุกเบิกถนนสาย 
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 

62 ก่อสร้างท่อเหล่ียมถนนสาย 
ศรีเทพ 7 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 2 ช่อง
จราจร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

63 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 

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

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ท่อเหล่ียม 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

65 บุกเบิกถนนสายบา้นนายอนนัต ์– 
บา้นนายสิทธ์ิ  ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

66 บุกเบิกถนนสายบา้นนายศรีทยั – 
บา้นนายเวยีง  ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

67 บุกเบิกถนนสายเกาะปลา้ว –  
ป่าเตย  ม. 12 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 



91 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

68 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตถนน
สายบา้นนายเวยีง – ท่าคลองออก 
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

 700,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

69 บุกเบิกถนนสายบา้นนายริน – 
ควนประ  ม. 13 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

70 บุกเบิกถนนสายบา้นนายค าใสย – 
ควนประ  ม. 13 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

71 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวนั
อนุสรณ์ 10  ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

72 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควน
ประ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

73 ถนนรอบป่าสาธารณะหมู่บา้น  
ม. 13 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

74 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 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ส าราญราษฎร์  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

76 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตคลอง 
น ้าแดง  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

สะพานคอนกรีต 1 
แห่ง 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

77 คูระบายน ้ าถนนสามแยกล านาว –
เคี่ยมงาม  ม. 14 

เพ่ือระบายน ้ าท่วมขงั
บนถนน 

คูระบายน ้ า  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างทางเทา้หนา้ตลาดนดั 
ล านาว  ม. 14 

เพื่อใหมี้ความสะดวก 
ปลอดภยัในการใชร้ถ
ใชถ้นนบริเวณตลาดๆ 

ทางเทา้กวา้ง 2 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ช่องหินขาว – ควนทุ่ม   ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

80 บุกเบิกถนนช่องหินขาว –  
ควนทุ่ม ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

 

81 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม –  
ควนตีน  ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม  

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวงัวารี  
ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโกผอ่ง
อุทิศ  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

84 บุกเบิกถนนสวนครูมุก – ตน้แค  
ม. 15 

เพ่ือเพ่ิมเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว  1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนทุ่ม  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

  600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
 

86 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ราษฎร์พฒันา  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง  6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

 5,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย 
รัตนธาร  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคมใหมี้ความ
สะดวก 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

88 ก่อสร้างสะพานขา้มคลองล าตงั 
ม. 15 ม. 2  

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

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

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

89 ปรับปรุงถนนบางปริก –  
หนา้ควน ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนนกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ทุ่งปิดน ้ า – ม. 1   ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน คอนกรีต กวา้ง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุ่งโคกแค 
– หว้ยทา้ยเภา ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 

ถนน คอนกรีต กวา้ง 
6 เมตร ยาว 500 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต. บา้นล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส่วนโยธา 

92 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 

93 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 
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 1.2 แนวทำงพฒันำแหล่งน ำ้ให้เพยีงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองบางปริก 
ม. 3 

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

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้ ม. 4 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้ 2 แห่ง  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ขดุลอกสระน ้ าบา้นอ่าวนิลคลาน 
ม. 4 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้หว้ยน ้ าน่ิง   
ม. 5 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ขดุลอกหว้ยล าเพง็  ม. 5 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ขดุลอกสระน ้ า 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ขดุเจาะบ่อบาดาล ม. 6 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองยา่นบา้  
ม. 6 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

10 ขดุเจาะบ่อบาดาล ม. 7 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อบาดาล 1 บ่อ  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ปรับปรุงภูมิทศัน์สระน ้ าคอกววั 
ม. 7 

เพ่ือใหมี้น ้ าสะอาดใช้
ตลอดปี 

ปรับปรุงภูมิทศัน ์
สระน ้ า 1 แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองล าตงั  
ม. 9 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างฝายแมว้หว้ยบางขนั ม. 9 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายแมว้ 1 แห่ง   100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ขดุลอกแหล่งน ้ าและปรับปรุง 
ฝายน ้ าลน้  ม. 10 

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

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ปรับปรุงภูมิทศัน์สระน ้ าบา้น 
นายสวงษ ์ ม. 10 

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

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้คลองป่าเตย   
ม. 13 

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

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้พร้อมก่อสร้าง
สะพานบน ม. 13 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้พร้อม
สะพาน 1 แห่ง 

  600,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

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

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

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

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงภูมิทศัน์สระน ้ า ม. 15 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี สระน ้ า 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงภูมิทศัน์ป่าตน้น ้ าวงัวาว ี
ม. 15 

เพื่อใหมี้ใชต้ลอดปี ปรับปรุงป่าตน้น ้ า  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างฝายน ้ าลน้  ม. 16 เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี ฝายน ้ าลน้  2 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ขดุลอกแหล่งน ้ าบา้นนาย 
ประจนัทร์ – หว้ยทา้ยเภา ม. 16 

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

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

25 ขดุบ่อน ้ าต้ืน  เพ่ือใหมี้น ้ าใชต้ลอดปี บ่อน ้ าต้ืน 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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 1.3 แนวทำงพฒันำสำธำรณูปโภคให้มปีระสิทธิภำพ ทัว่ถึงทุกพื้นที ่
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ขยายเขตประปาบาดาลบา้น 
นายชุม สุดชู ม. 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ปรับปรุงประปาหลกัสิบ –  
หนา้ควน  ม. 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงประปา 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 2 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
ม. 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างประปาบาดาล  ม. 3 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาบาดาล 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 3 
แห่ง 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น ม. 5 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น ม. 6 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.7 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น ม. 7 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

11 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 8 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างประปา ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 2 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างหอถงัระบบประปา ม. 10 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

หอถงัประปา   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างประปาควนอีแหวง ม. 12 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ขยายเขตประปา ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างประปา ม. 13 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประปา  1  แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 15 เพื่อประชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น ม. 15 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  ม. 16 เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ประปาหมู่บา้น 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงระบบประปาจุดอ าเภอ
บางขนั 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

4,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

22 ปรับปรุงระบบประปา อบต. เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าประปาใชอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 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 

24 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 

25 เสียงตามสาย  ม. 4 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสียงตามสาย 300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

26 เสียงตามสาย  ม. 9 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสียงตามสาย   300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม 10 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

28 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 ม. 14 

เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ระบบเสียงตามสาย  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 15 เพื่อใชป้ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวติและสังคม 
 2.1 แนวทำงพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ทกัษะทางวชิาการ
และส่งเสริมใหเ้ด็กเห็น
ความส าคญัของการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

เด็กเลก็ใน ศพด. 
อบต. บา้นล านาวทั้ง 
7 ศูนย ์

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กมีทกัษะการ
เรียนรู้ทางวชิาการ
และเห็นความส าคญั
ของการศึกษา 

ส านกังานปลดั 

5 พฒันาศกัยภาพผูดู้แลเด็ก เพื่อพฒันาความรู้และ
ความสามารถของผูดู้แล
เด็กใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผูดู้แลเด็ก จ านวน 31 
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 7 ศูนย ์

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เด็กเลก็มีส่ือการเรียน
การสอนอยา่งเพียงพอ 

ส านกังานปลดั 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

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 

8 คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 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 

9 สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ทั้ง 
7 ศูนย ์มีงบประมาณ 
-  ค่าอาหารกลางวนั 
-  ค่าพฒันาครูผูดู้แล 
    เด็ก 

2,500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

2,500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

2,500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ศพด.มีงบประมาณ
ในการบริหาร
การศึกษา 

ส านกังานปลดั 
 

10 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 
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 2.2 แนวทำงส่งเสริมสุขภำพอนำมยั รณรงค์ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคตดิต่อและป้องกนัโรคตดิต่อ ไม่ตดิต่อ และพฒันำส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 รณรงคป้์องกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อใหชุ้มชนปลอกจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

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 
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 2.3 แนวทำงรณรงค์ ป้องกนั ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิเพ่ือลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกีย่วข้องให้น้อยลง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด 

เพื่อใหมี้แกนน าในการ
ด าเนินงานดา้นยาเสพ
ติด 

แกนน าชุมชน
หมู่บา้นละ 25 คน  

96,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

96,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

96,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลง 

ส านกังานปลดั 

2 ส่งเสริมสนบัสนุนตั้งด่านตรวจ
ตราและเฝ้าระวงัในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหห้น่วยเฉพาะกิจ
ระดบัต าบล ปฏิบติั
หนา้ท่ีในการเฝ้าระวงั
ในพ้ืนท่ี และบูรณาการ
ตั้งด่านตรวจตรา
ร่วมกบัฝ่ายปกครอง 

1 หน่วย 
เฉพาะกิจ 

 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลง 

ส านกังานปลดั 
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 2.4 แนวทำงส่งเสริมกำรจดัระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภัยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชำชน 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 เพ่ือจดัซ้ือวสัดุในการ
ปฏิบติังาน 

วสัดุในการดบัเพลิง 30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกังานปลดั 

7 ซ้ือเรือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เพ่ือจดัซ้ือเรือในการ
ปฏิบติังานช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

เรือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

ส านกังานปลดั 
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 2.5 แนวทำงพฒันำกำรกฬีำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำอย่ำงทั่วถึง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2556 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 กีฬาตา้นยาเสพติด อบต.บา้น 
ล 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 ส่งเสริมการออกก าลงักาย เพื่อใหป้ระชาชนเป็น
ความส าคญัของการออก
ก าลงักาย 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว 16 หมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส านกังานปลดั 

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 ก่อสร้างหลงัคาสนามกีฬา  ม. 10 เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกในการออกก าลงั
กายและท ากิจกรรมต่างๆ  

หลงัคาสนามกีฬา   400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงสนามกีฬา  ม. 13 เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

สนามกีฬา 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

8 ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบล เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน 
ท่ีส าหรับออกก าลงักาย 

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

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง 

ส่วนโยธา 
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 2.6 แนวทำงส่งเสริมอนุรักษ์กจิกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณี ภูมปัิญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 สืบสานประเพณีสงกรานต ์ 
รดน ้ าขอพรผูสู้งอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณีวนั
ส าคญัของไทยและให้
ลูกหลานรดน ้ าขอพร
จากผูสู้งอาย ุ

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 ส่งเสริมอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

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 แห่ผา้ 
ห่มพระ  

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 
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 2.7 แนวทำงสงเครำะห์และพฒันำเดก็ เยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มคุีณภำพชีวติทีด่ีและพึง่พำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือ
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายไุดรั้บเบ้ียยงั
ชีพ  

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
ชีพ 

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
ยงั 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูป่้วยเอดส์ มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ส านกังานปลดั 

4 อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น เพื่อใหผู้สู้งอายไุดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่อยา่ง
ทัว่ถึง 

อาสาสมคัร 1 คน/1
หมู่บา้น 

115,200 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

115,200 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

115,200 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ผูสู้งอายเุกิดความ
อบอุ่น เกิดคุณค่าใน
วยัผูสู้งอาย ุ

ส านกังานปลดั 

5 ครอบครัวน้ี (ซุก) สุข เพื่อใหค้รอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกนั 

ครอบครัวจ านวน 30 
ครอบครัว 

70,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

70,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

70,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านกังานปลดั 

6 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมกรรมของ
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 

เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 
ในต าบลบา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีความเขม้แขง็ ส านกังานปลดั 

7 อบรมเพ่ิมศกัยภาพแกนน าพฒันา
สงัคม 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพแกน
น าในการท างานดา้น
พฒันาสงัคม 

แกนน าชุมชน จ านวน 
50 คน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
มีแกนน าในการ
ท างาน 

ส านกังานปลดั 

8 สนามเด็กเล่นชุมชน เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็ก 

เด็กในต าบลบา้นล า
นาว 

 100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 เด็กมีคุณภาพท่ีชีวติท่ี
ดี 

ส านกังานปลดั 
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 2.8 แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมเพ่ือควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมชุมชน  
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ก่อสร้างบนัไดพร้อมราวจบัลง
คลองล าตงั ม. 2 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมของ
ส่วนรวม 

บนัไดพร้อมราวจบั   100,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีความสะดวก
ในการท ากิจกรรม 

ส่วนโยธา 

2 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 7 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

  400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 8 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์

400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ 
ม. 9 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค ์ม. 10 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์  
ม. 14 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

7 ก่อสร้างอาคารสถาบนัการเงิน
ชุมชน 

เพื่อใหมี้ความสะดวก
ในการท ากิจกรรม 

อาคารสถาบนั
การเงินชุมชน 

  200,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

มีสถานท่ีท ากิจกรรม
ดา้นการเงิน 

ส่วนโยธา 

8 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท า 
แผนชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

แผนชุมชน 16 
หมู่บา้น 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ชุมชนมีการพฒันา
โดยคนในชุมชน 

ส านกังานปลดั 

9 บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข แบบ ABC เพ่ือแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนโดยการจดัท า
บญัชีเครือเรือน 

ครัวเรือน 4,975 
ครัวเรือน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ส านกังานปลดั 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิ 
 3.1 แนวทำงส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพฒันำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ตลาดนดัชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนมีแหล่งซ้ือ
ขายสินคา้ในชุมชน 

ตลาดนดัชุมชน 1 
แห่ง 

 30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

2 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพใหก้บั
ประชาชน 

ประชาชนในต 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 

3 ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพใหก้บั
ชุมชน 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว กลุ่มละ 30 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 
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 3.2 แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร พฒันำให้ควำมรู้และเทคนิควธีิกำรในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนหมู่บา้นละ 
5 คน รวม 80 คน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนใชชี้วติ
ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกังานปลดั 

2 พฒันาเกษตรกรแผนปฏิบติัการ
ฝึกอบรมเจา้ของสวนยางพารา 

เพื่อใหรู้้จกัวธีิการและ
เทคนิคการกรีดยางท่ี
ถูกตอ้ง 

เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา จ านวน 50 
คน 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

เกษตรมีเทคนิคการ
กรีดยางถูกตอ้ง 

ส านกังานปลดั 

3 เพ่ิมศกัยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของ
คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ 
จ านวน 32 คน 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

คณะกรรมการมี
ศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกังานปลดั 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม  
 
 4.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงจติส ำนึกให้ปะชำชนมส่ีวนร่วมในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 ปลูกป่าชุมชน เพื่ออนุรักษป่์าใหมี้
ความอุดมสมบูรณ์ 

ปลูกป่าชุมชนในท่ี
สาธารณะทุกหมู่บา้น 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ชุมชนมีพ้ืนท่ีป่า
เพ่ิมข้ึน 

ส านกังานปลดั 

2 ปรับปรุงภูมิทศัน์น ้ าตกโตน เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
ของน ้ าตกโตนใหเ้ป็น
สถานท่ีพกัผอ่น 
หยอ่นใจ 

สถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจทาง
ธรรมชาติ 

  300,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ส านกังานปลดั 

3 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น 

30,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ลดนอ้ยลง 

ส านกังานปลดั 
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 4.2 แนวทำงเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจดั บ ำบัดมลพษิ แก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ก่อสร้างอาคารคดัแยกขยะ เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับคดัแยกขยะก่อน
ก าจดั 

อาคารคดัแยกขยะ 1 
แห่ง 

 500,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 ชุมชนมีความสะอาด ส านกังานปลดั 

5 รณรงคก์ารจดัการขยะเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน 

เพ่ือใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในการจดัการ
ขยะในชุมชน 

ประชาชนทั้ง 16 
หมู่บา้น 

20,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  ชุมชนมีความสะอาด 
ลดภาวะโลกร้อน 

ส านกังานปลดั 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝังจติส ำนึก ค่ำนิยมตำมหลกักำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรเมืองแบบ
ประชำธิปไตยให้แก่ประชำชนทุกระดบั 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 
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 5.2 แนวทำงส่งเสริมกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถิ่นทีต่อบสนองควำมต้องกำรในระดบัชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

1 จดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อจดัท าแผนพฒันา
สามปีโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

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 
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 5.3 พฒันำกำรบริหำรจดักำรองค์กรให้มปีระสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 

3 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 

4 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 

5 วารสาร อบต.บา้นล านาว เพื่อประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของ อบต. 

วารสาร อบต.บา้น 
ล านาว 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 

6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
อบต.บา้นล านาว 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์

อาคารอเนกประสงค ์ 2,000,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังาน 
อบต.บา้นล านาว 

เพื่อรองรับการขยายตวั
ของหน่วยงานและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

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

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการมา
ติดต่องาน 

ส่วนโยธา 

8 จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง เพื่อใชใ้นการปฏิบติั
ราชการ 

รถยนตส่์วนกลาง  784,000 บาท 
อบต.บา้นล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

ส่วนการคลงั 
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 5.4 พฒันำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม ำ่เสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร  
 

ที ่ โครงกำร วตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีม่ำ 
ผลลพัธ์ทีค่ำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

2556 
(บำท) 

2557 
(บำท) 

2558 
(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 ศึกษาดูงาน  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 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 
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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  
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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 
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6.3  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 
พ.ศ. 2556 - 2558 

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 
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แผนพฒันำสำมปี 
(พ.ศ. 2556 – 2558) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขนั    จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

 
 



124 
 

 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 

 

************ 
 
 อาศยัอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 17 (4) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันา 
สามปีและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผูบ้ริหาร 
จึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  
 บดัน้ีสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2556 – 2558) แลว้ เม่ือสมยัประชุมสามญัท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  และผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมติัใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เม่ือวนัท่ี  
22 พฤษภาคม 2555 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ    ณ    วนัท่ี   22   พฤษภาคม  2555 
 
 
 

ลงช่ือ 
                 (นายสุเทพ    ภกัดีโชติ) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว   
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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. 2556 – 2558) จะเป็น
เคร่ืองมือและแนวทางการปฏิบติัขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวในการพฒันา การแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบา้นล านาวอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
  
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
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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 
13 
21 
75 

120 
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ร่ำง 

แผนพฒันำสำมปี 
(พ.ศ. 2554 – 2556) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขนั    จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
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