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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นแผนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์จะ
มีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางหนึ่งจะมีกิจกรรม/โครงการได้มากกว่า
หนึ่งกิจกรรม/โครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปจัดท างบประมาณประจ าปี  
 แผนพัฒนาสามปี คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ ที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี  โดยมีการปรับปรุงทบทวนทุกปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังนี้  
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ 
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม ที่จะด าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาสู่การปฏิบัติ เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีได้น าโครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มาบรรจุไว้เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฉะนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็
คือ การจัดล าดับ เรียบเรียง โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วตามแบบและวิธีการน ามาสู่การปฏิบัติจริง 
 
1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 1. การเตรียมการจัดท าแผนและการจัดเก็บข้อมูล 
 2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 3. การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 4. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
 5. การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่จะมีความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน และมีผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น ามาวิเคราะห์ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นสูงสุด 
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บทท่ี 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1   ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ที่ตั้ง ขนำด และอำณำเขต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่
ตอนกลางของอ าเภอบางขัน โดยมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งยื่นยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ซึ่งห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางขันประมาณ 300 เมตร 
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 171.86 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 274,976 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้  
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  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด และต าบลอ่าวตง 
   อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลบ้านนิคมและต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   และต าบลดินแดง  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ  
  ต าบลบ้านล านาว มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเนินเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง เพราะตั้งอยู่
ระหว่างเทือกเขาบรรทัด สภาพพ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้  

 3. ลักษณะภูมิอำกำศ  
  ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงใต้ 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม   
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  

 4. กำรปกครอง 
  ต าบลบ้านล านาว มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเต็มทั้งหมู่บ้าน ดังนี้  
   หมู่ที่ 1 บ้านบางจันสี   มีนายอ านวย จริตงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 2 คน คือ นายวันชัย  ส าเภาแก้ว และ นายวิรัช  กิจงาม  
  หมู่ที่ 2 บ้านคลองเสาใต้  มี นายเฉลิมเกียรติ  ข าทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายชัยชนะ  รัตนะ และ นายวิเชียร  ทองแก้ว  
  หมู่ที่ 3 บ้านบางปริก มีนายไกรสร  ปราบปราม เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายประภาสน์  มหาสุข และ นายอนันต์ จินดาวงศ์  
  หมู่ที่ 4 บ้านพรุพรี มีนายเจริญศักดิ์  แก้วเกื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นางสาวกัลยาพร  บุญเชิด และ นายสมชาย พุทธโชติ 
  หมู่ที่ 5 บ้านน้ านิ่ง มีนายประพันธ์ จันทรังษี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นางทัศนวรรณ  ฝาดซิ้น  และ นายภานุวัตน์  ขาวนิ่ม 
  หมู่ที่ 6 บ้านเหนือโตน  มีนายนิคม ชูแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายประพัฒน์  เต็งรัง และ นางอาภรณ์  คุ้มแก้ว 
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  หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ มีนายณรินทร์  ศรีสมบัติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมคิด บุญชู และ นายประภาส  สุดชู 
  หมู่ที่ 8 บ้านควนหินราว มีนายเถวียน เพียรดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน คือ นายคล่อง  ร่มเย็น และ นายสมชาย  รัตนบุรี 
  หมู่ที่ 9 บ้านไสยาสน์  มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายมนตรี  เมืองจันทร์ และ นายวีระพล แก้วพิศดาร 
  หมู่ที่ 10 บ้านควนชก มีนายเอกชัย  สมผลึก เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายภานุ  รัตนสุวรรณ์  และ นายไพรัช  สมผลึก 
  หมู่ที่ 11 บ้านเคี่ยมงาม มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี เป็นก านัน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสถาพร  โตชะนก  และ นายสุริยา  สายทองแท้ 
  หมู่ที่ 12 บ้านเกาะปล้าว มีนายจรัล ชายชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายมนูญ  ชูแก้ว  และ  นายประยุทธิ์  รัตนบุรี 
  หมู่ที่ 13 บ้านป่าเตย มีนายวาสนา จงจิต เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายสมโชค  ทรัพย์มุสิก  และ นายสัญญา  อินทร์ฤทธิ์  
  หมู่ที่ 14 บ้านล านาว มีนายวีรพงษ์ อ้ิววังโส เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ  นายสถิตย์  จินดาวงศ์  และ นายยงยุทธ  เพชรเรือนทอง 
  หมู่ที่ 15 บ้านรัตนธาร มีนายบุญโชติ สุชาฎา เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายสมควร จ านงค์รัตน์   และ  นายบุญโชค  สามารถ 
  หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน  คือ  นายนิคม   บุตรธรรมศร  และ นายอุดม  แป้นสุข 

 5. ประชำกร   
  จากข้อมูลด้านประชากรของส านักทะเบียนอ าเภอบางขัน ในปี 2555 พบว่าต าบลบ้าน 
ล านาว มีประชากร จ านวน 5,210 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 15,241 คน โดยแยกเป็นชาย 7,784 คน  
เป็นหญิง 7,457 คน จ าแนกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้   
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หมู่ที่ 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน 

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

685 
495 
407 
542 
781 
505 
519 
423 
409 
228 
700 
548 
516 
273 
503 
250 

680 
452 
390 
536 
728 
473 
502 
399 
367 
209 
670 
522 
493 
259 
517 
260 

1,365 
947 
797 

1,078 
1,509 

978 
1,021 

822 
776 
437 

1,370 
1,070 
1,009 

532 
1,020 

510 

629 
277 
276 
301 
432 
308 
328 
277 
217 
128 
491 
322 
323 
318 
437 
146 

รวม 7,784 7,457 15,241 5,210 
 

จ ำนวนประชำกรต ำบลบ้ำนล ำนำว จ ำแนกตำมเพศและช่วงอำยุ 
 

กลุ่มอำยุ (ปี) ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 – 2 484 397 881 
3 – 5 429 397 826 
6 – 12 934 848 1,782 
13 – 18 822 808 1,630 
19 - 25 941 952 1,893 
26 – 35 1,257 1,244 2,501 
36 – 49 1,614 1,520 3,134 
50 -59 683 641 1,324 
60 – 69 324 354 678 
70 – 79 192 209 401 
80 – 89 79 85 164 
90 - 99 13 12 25 

100 ปีขึ้นไป 2 0 2 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ ำนวนประชำกรในช่วงอำยุต่ำง ๆ 
 

 
                             ชำย                                                 หญิง 

 
 
 6. หน่วยบริกำรสำธำรณะทำงสังคม/กำรศึกษำ/สำธำรณสุข   
  6.1   วัด/ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน  7 แห่ง  ดังนี้ 
 

ชื่อวัด/ส ำนักสงฆ์ ที่ตั้ง 
1. วัดไสยาสน์ หมู่ที ่9 
2.  วัดล านาว หมูที่ 14 
3.  วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ที่ 12 
4.  ส านักสงฆ์บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 
5. ส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 
6.  ส านักสงฆ์บ้านเหนือโตน หมู่ที่ 6 
7. ส านักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ 6 
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  6.2   โรงเรียน/ศพด./สถำนศึกษำ   จ ำนวน   14  แห่ง  
 

ชื่อสถำนศึกษำ สังกัด ระดับที่เปิดสอน ที่ตั้ง 
1.   ศพด. บ้านบางจันสี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 1 
2.   ศพด. บ้านไสยาสน์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 9 
3.   ศพด. เจริญรัชต์ภาคย์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 3 
4.   ศพด. บ้านเคี่ยมงาม อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 11 
5.   ศพด. บ้านพรุพรี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 4 
6.   ศพด. บ้านน้ านิ่ง อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 5 
7.   ศพด. บ้านเหนือโตน อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 6 
8.  โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 14 
9.  โรงเรียนอนุบาลปาลิกา  เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
10.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 9 
11.  โรงเรียนวัดล านาว สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 14 
12.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที ่3 
13.  โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ 10 
สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 6 

14.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สปป.นศ. เขต 2 อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที่ 11 
15.  โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.นศ. เขต 12 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หมู่ที่ 15  
16.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ    

การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบางขัน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

หมู่ที่ 1 

 
  6.3   สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

 
ชื่อสถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ที่ตั้ง 

1. โรงพยาบาลบางขัน หมู่ที่ 1  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  
3. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง หมู่ที่ 14  
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  6.4   ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

หน่วยงำน/กลุ่ม/องค์กร ที่ตั้ง 
1. สถานีต ารวจภูธรบางขัน หมู่ที่ 1  
2. ป้อมต ารวจบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  
3. หน่วยกู้ภัย หมู่ที่ 15  
4. ศูนย์ อปพร. ต าบลบ้านล านาว หมู่ที่ 15 

  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางขันมีคดีที่เกิดขึ้นในต าบลบ้านล านาว และสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง  สรุปได้ดังตาราง 

 
กำรจับกุมคดีในต ำบลบ้ำนล ำนำว 3 ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. คดียำเสพติด กำรพนัน ท ำร้ำยร่ำงกำย ลักทรัพย์ 

ผู้เสพ ผู้จ ำหน่ำย 
2553 13 7 17 3 8 
2554 39 20 16 2 7 
2555 74 19 25 - 4 

 
กำรเกิดอุบัติเหตุในต ำบลบ้ำนล ำนำว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. บำดเจ็บ (รำย) เสียชีวิต (รำย) 
2553 95 4 
2554 114 4 
2555 97 1 

 
 7. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
  อำชีพ 
  ประชากรต าบลบ้านล านาวประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวน
ยางพารา และมีประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพ  
เลี้ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็นอาชีพเสริม 
  กำรพำณิชย์ 
  - ธนาคาร 2 แห่ง 
  - ปั้มน้ ามันและก๊าซ  60 แห่ง 
  - โรงรับซื้อน้ ายางพารา 17 แห่ง 
  - โรงรมยาง  3 แห่ง 
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  - โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 2 แห่ง 
  - ร้านค้า   110 แห่ง 
  - ตลาด      5 แห่ง 
 

 8. กำรบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ถนนลำดยำง 
  1) สายบ่อล้อ – ล าทับ (หมายเลข 4151) ระยะทาง 11,550 เมตร 
  2) สายบ้านล านาว – วังวิเศษ (หมายเลข 4236) ระยะทาง 21,360 เมตร 
  3) สายเคี่ยมงาม – สวนปาล์ม (หมายเลข 4225) ระยะทาง   6,250 เมตร 
  4) สายล านาว –  ดินแดง  ระยะทาง 5,800 เมตร 
  5) สายบางปริก – ปากแพรก ระยะทาง    450 เมตร 
  6) สายบ้านล านาว – บ้านทรายขาว ระยะทาง 4,200 เมตร 
  7) สายควนหินราว – บางปริก ระยะทาง 2,025 เมตร 
  8) สายไสยาสน์ – บ้านนิคม ระยะทาง 1,250 เมตร 
  9) สายบางจันสี – บ้านนิคม ระยะทาง 4,650 เมตร 
  10) สายบ้านนิคม – วังหิน ระยะทาง 2,000 เมตร 
  11) สายหลักสิบ  ระยะทาง    280  เมตร 
  12) สายไร่ใน – ไร่ยาว ระยะทาง    500 เมตร
  ถนนคอนกรีต  
  1) สายวัฒนานุสิทธิ์ ระยะทาง 1,435 เมตร 
  2) สายบางจันสี – ควนชก ระยะทาง    120 เมตร 
  3) สายหลักสิบ ระยะทาง 1,000 เมตร 
  4) สายสะพานคลองล าตัง ระยะทาง    130 เมตร
  5) สายทางข้ึนส านักสงฆ์น้ านิ่ง (ศพด.บ้านน้ านิ่ง) ระยะทาง    170 เมตร
  6) สายบ้านนายผวน – นายยุคุล (ท้ายเภา) ระยะทาง    150 เมตร 
  7) สายบ้านนายย้วน – ห้วยหินเพิง ระยะทาง    219 เมตร 
  8) สายต้นท้อน ระยะทาง    200 เมตร 
  9) สายศรีเทพ 1 ระยะทาง    720 เมตร 
  10) สายห้วยคราม – หัวสะพาน ระยะทาง    223 เมตร 
  11) สายบ้านนายเพ็ง ระยะทาง    200 เมตร 
  12) สายสองพ่ีน้อง ระยะทาง    350 เมตร
  13) สายช่องหินขาว – ควนทุ่ม ระยะทาง      50 เมตร 
  14) สายวังวารี ระยะทาง    190 เมตร 
  15) สายชอบท ากิจพัฒนา ระยะทาง 1,000 เมตร 
  16) สายทุ่งโคกแค  ระยะทาง     50 เมตร 
  17) สายทุ่งโคกแค – ทุ่งปิดน้ า ระยะทาง 1,780 เมตร 
  18) สายทุ่งปิดน้ า ระยะทาง 2,000 เมตร 
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  แหล่งน้ ำ 
  1) สระน้ า  19 แห่ง 
  2) ฝายกั้นน้ า   9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าห้วย, หนอง, บึง 48  แห่ง 

  ไฟฟ้ำ 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จ านวน     5,210   ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน           -   ครัวเรือน 

  ประปำ 
  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    3,030   ครัวเรือน 
  ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    2,180   ครัวเรือน 
 
  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว    จ านวน   4   แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน        จ านวน   8  แห่ง   
 
2.2  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 1. บุคลำกร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 76  คน แยกเป็น 
  - พนักงานส่วนต าบล  20 คน 
  - ลูกจ้างประจ า    1 คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ  15 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป    9 คน 
  - ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย    8 คน 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  22 คน 
  - ผู้ดูแลเด็ก    1 คน 
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 2. สถำนะทำงกำรคลัง  

  รำยรับ  
 

รำยกำร ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(ประมำณกำร) 
ภาษีอากร 663,883.33 588,261.59 702,154.68 730,000.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

391,008.00 1,185,235.47 593,537.00 470,000.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 95,494.67 137,876.81 448,365.50 100,000.00 
รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

998,747.00 965,924.00 1,158,989.00 1,050,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 1,376,900.00 136,982.81 187,630.00 110,000.00 
ภาษีจัดสรร 19,605,326.83 20,401,228.06 22,074,072.69 17,970,000.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,501,306.00 20,314,451.00 27,150,762.00 20,000,000.00 
 

  รำยจ่ำย  
 

รำยกำร ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(ประมำณกำร) 
งบกลาง 3,321,887.00 2,542,890.00 2,223,558.00 2,380,540.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,267,816.00 2,872,120.00 2,971,467.00 3,780,900.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,058,917.75 5,352,303.00 5,690,347.00 7,186,500.00 
ค่าตอบแทน 1,427,619.50 2,420,350.00 2,946,632.00 1,498,200.00 
ค่าใช้สอย 1,360,258,.51 4,333,801.22 3,413,699.47 5,138,160.00 
ค่าวัสดุ 5,474,296.90 6,218,862.35 6,182,260.13 6,311,600.00 
ค่าสาธารณูปโภค 889,298.88 817,134.41 1,006,026.44 1,015,000.00 
เงินอุดหนุน 2,828,500.00 5,053,141.13 5,496,500.00 5,554,800.00 
ค่าครุภัณฑ์ 143,945.31 73,500.00 465,874.01 553,300.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,074,200.00 5,890,307.94 13,342,625.00 6,986,000.00 
รายจ่ายอื่น  4,576,996.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

 
3.1   สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมามีปัจจัยแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  สรุปได้ดังนี้ 

 
ปัจจัยภำยใน 

 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 ด้ำนกำรบริหำร 
 1.1 การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน  
 1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนด 

นโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 1.3 การบริหารมีความคล่องตัวเนื่องจากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากร  
 1.4 การแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบมีความชัดเจน 

1. ด้ำนกำรบริหำร 
 1.1 ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่

องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนอง
ความต้องการได้น้อย 

 1.2 การประสานงานยังมีน้อย 
 1.3 ภารกิจถ่ายโอนบางเรื่องยังเป็นเรื่องใหม่

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้ำนระเบียบ/กฎหมำย/อ ำนำจหน้ำที่ 
 2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ

ออกข้อบัญญัติภายใต้กรอบของ
กฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในต าบล 

 2.3 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็ม
พ้ืนที่ต าบล 

 2.4 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม
มากขึ้นตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

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

ท าให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาท

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.3 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ 

ยังไม่มีความชัดเจนในหลายภารกิจ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
3. ด้ำนบุคลำกร 
 3.1 สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้ตาม

ภารกจิและงบประมาณ 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต

ต าบลและบริเวณใกล้เคียง ท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

 3.3 ก าลังบุคลากรมีความเหมาะสมกับ
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 

3. ด้ำนบุคลำกร 
 3.1 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 3.2 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต  

 3.3  บุคลากรในหน่วยงานมีการโอนย้ายบ่อย 
ท าให้การท างานไม่มีความต่อเนื่อง 

4. ด้ำนงบประมำณ 
 4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง

ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 

4. ด้ำนงบประมำณ 
 4.1 งบประมาณมีจ ากัดแต่ความต้องการใช้

งบประมาณมีสูง 
 4.2 ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้  
 4.3 ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/ 

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้า  
ไม่แน่นอน 
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ปัจจัยภำยนอก 
 

โอกำส อุปสรรค 
1 ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 1.1 ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจาก

นักการเมืองระดับจังหวัด 
 1.2 ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
 

1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 1.1 การประสานงานระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
 1.2 การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง

และกลุ่มผลประโยชน์มีน้อย 
 1.3 ผู้น าชุมชนในต าบลมีการแบ่งฝ่าย ไม่

ร่วมมือกัน 
2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 2.1 ประชาชนมีอาชีพหลักคือการท าสวน

ยางพารา 
 2.1 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ

ผลิตภาคการเกษตร 
 2.2 มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 2.1 ต้นทุนการผลิตของประชาชนสูงขึ้น

เนื่องจากสินค้าราคาแพง 
 2.2 การรวมกลุ่มอาชีพมีจ านวนน้อย 
 2.3 สินค้าหลักของต าบลคือยางพารามีราคา

ลดต่ าลง 
3. ด้ำนสังคม 
 3.1 ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 
 3.2 มีสถานศึกษา สถานประกอบการ 

สถานพยาบาล และสถาบันทางศาสนาที่
สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.3 นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ด้ำนสังคม 
 3.1 ปัญหาอาชญากรรมเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่

ดีของต าบลและอ าเภอ 
 3.2 ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรง

และเพ่ิมมากข้ึน  

4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4.1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท าให้มีความสะดวก คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน  

 4.2 สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกได้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 4.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมี

ความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน  
 4.2 การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลยังไม่

เป็นระบบที่ดีพอ 
 4.3 บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงาน 
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3.2   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านล านาว ได้ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปโครงการที่ด าเนินการจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ 
ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 50 30 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 43 27 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 2 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 6 2 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 12 10 
รวม 115 71 

 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน    

1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 1 382,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

2. ก่อสร้างระบบประปาคลองเสาใต้ ม. 2 694,000 เงินสะสม  

3. ก่อสร้างระบบประมา ม. 5 1,625,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

4. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 5 229,800 เงินสะสม  

5. ก่อสร้างระบบประปาบา้นเหนือโตน ม. 6 323,000 ข้อบัญญัติ ปี 2554  

6. ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 6 359,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 7 811,000 เงินสะสม  

8. ปรับปรุงระบบประปาบา้นไสยาสน์ ม. 9 225,000 ข้อบัญญัติ ปี 2554  

9. ก่อสร้างระบบประปา (เจาะบ่อบาดาล) ม. 9 329,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

10. ก่อสร้างระบบประปาบา้นควนชก ม. 10 429,000 ข้อบัญญัติ ปี 2553 + 

เงินสะสม 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

11. ปรับปรุงระบบประปา ม. 12 156,000 ข้อบัญญัติ ปี 2554  

12. ก่อสร้างระบบประปา (เจาะบ่อบาดาล) ม. 12 331,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

13. ก่อสร้างระบบประปาบา้นป่าเตย ม. 13 486,000 ข้อบัญญัติ ปี 2553 + 

เงินสะสม 

 

14. ก่อสร้างระบบประมา ม. 13 345,000 เงินสะสม  

15. ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี ม. 1 75,800 เงินสะสม  

16. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมพงษ์ สุดชู  ม. 1 42,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

17. ซ่อมแซมถนนสายวฒันานสุิทธิ์ ม. 1 61,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

18. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุเทพ ม. 1 22,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

19. ซ่อมแซมคอสะพานสายบางจนัสี – บ้านนิคม ม. 1 99,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

20. ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี – ควนชก ม. 1 75,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

21. ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี – หน้าควน ม. 1 18,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

22. ก่อสร้างถนน คสล.สายวฒันานสุิทธิ์ ม. 1 447,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

23. ซ่อมแซมสะพานคลองล าตงั ม. 2 333,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

24. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์อุทิศ ม. 2 22,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

25. ซ่อมแซมถนนสายหลักสบิ ม. 2 98,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

26. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์อุทิศ ม. 2 72,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

27. ซ่อมแซมถนนสายหลักสบิ – ไสเตาอ้อย ม. 2 94,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

28. ซ่อมแซมถนนสายโกหว่า ม. 2 81,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

29. ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสบิ ม. 2 1,000,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

30. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – นาไสยงู ม. 3 282,100 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

31. ปรับปรุงถนนซอยสุขสบาย ม. 3 21,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

32. ปรับปรุงถนนสายบางปริก – เกาะวา ม. 3 65,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

33. ซ่อมแซมถนนทางเข้า ศพด. เจริญรัชตภาคย์ ม. 3 22,100 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
34. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ควนหินราว ม. 3 1,214,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

35. ซ่อมแซมถนนสายบ้านช่องวัว ม. 4 282,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ  
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

36. ซ่อมแซมถนนสายนิคม – วังหิน ม. 4 93,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

37. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายใย ม. 4 48,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

38. ซ่อมแซมถนนสายรอบสระน้ าพรุพรี ม. 4 86,300 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

39. ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านนายเดชา ม. 4 36,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

40. ซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง ม. 5 217,000 เงินสะสม  

41. ซ่อมแซมถนนสายประชาพัฒนา ม. 5 73,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

42. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจุบ ม. 5 72,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

43. ซอ่มแซมท่อระบายน้ า ม. 5 49,300 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

44. ปรับปรุงถนนสายบา้นนายไข่ – นางจบุ ม. 5 77,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

45. ปรับปรุงถนนสายอ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน ม. 5 74,500 เงินสะสม  

46. ปรับปรุงถนนสายน้ านิง่ – หน้าควน ม. 5 91,800 เงินสะสม  

47. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนัด ม. 5 35,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางขึ้นส านักสงฆ์น้ านิง่ ม. 5 459,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

49. ซ่อมแซมถนนแยกเข้าหลุมขยะ ม. 6 94,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

50. ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนบางขันวิทยา ม. 7 92,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

51. ซ่อมแซมถนนสายทุง่ใสนา ม. 7 94,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

52. ซ่อมแซมถนนสายเหนือคลอง ม. 7 91,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

53. ซ่อมแซมถนนสายห้วยคุ้งคัง ม. 7 69,400 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

54. ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม ม. 7 28,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

55. ซ่อมแซมถนนสายทุง่เลี้ยงสตัว์ ม. 7 84,200 เงินสะสม  

56. บุกเบิกถนนสายห้วยจันทร์หอม ม. 7 455,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

57. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายปาน – นายสมศักดิ์ ม. 8 205,500 อุดหนุนเฉพาะกิจ  

58. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประไพ – นายธีระ ม. 8 134,000 เงินสะสม  

59. ปรับปรุงถนนสายวังแทงเข้ ม. 8 64,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

60. ซ่อมแซมถนนสายห้วยหินเพิง ม. 8 30,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

61. ซ่อมแซมถนนสายห้วยหอย ม. 8 18,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

62. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเผียน ม. 9 87,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

63. ซ่อมแซมถนนสายบ ารุงราษฎร์ ม. 9 15,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

64. ซ่อมแซมถนนสายบ ารุงราษฎร์ ม. 9 38,400 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

65. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – ทับควาย ม. 9 38,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

66. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – บ้านนิคม ม. 10 149,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

67. ก่อสร้างถนน คสล. สายควนชก – บางจนัสี ม. 10 253,000 เงินสะสม  

68. ซ่อมแซมถนนสายควนชก – บางจันสี ม. 10 36,400 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

69. ซ่อมแซมท่อระบายน้ าถนนสายไสยาสน์ – บ้านนิคม  
ม. 10 

28,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

70. ซ่อมแซมถนนสายควนชก – บ้านป้าโม้ย ม. 10 92,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

71. ก่อสร้างถนน คสล. สายศรีเทพ 1 ม. 11 1,981,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

72. ซ่อมแซมถนนสายซอยตน้มุด – บ้านลุงเอียด ม. 11 91,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

73. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 1 ม. 11 91,400 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

74. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 15 ม. 11 69,300 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

75. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 7 ม. 11 42,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

76. ซ่อมแซมถนนสายตน้มุด ม. 11 43,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

77. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 7 ม. 11 42,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

78. ซ่อมแซมถนนสายตน้มุด ม. 11 43,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

79. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 5 ม. 11 97,300 เงินสะสม  
80. ซ่อมแซมถนนสายเกาะปลา้ว – ควนอีแหวง ม. 12 301,500 อุดหนุนเฉพาะกิจ  

81. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายปาน – นายประสิทธิ์ ม. 12 95,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

82. บุกเบิกถนนสายบา้นนายอนันต ์– นายประสิทธิ์ ม. 12 537,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

83. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายค าใสย ม. 13 202,500 อุดหนุนเฉพาะกิจ  

84. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง ม. 13 69,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

85. ซ่อมแซมถนนสายป่าเตย ม. 13 88,300 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

86. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายณรินทร์ ม. 13 54,300 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

87. ซ่อมแซมถนนสายในโตนพัฒนา ม. 13 88,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

89. ซ่อมแซมถนนสายประชาธิปตัย์ ม. 13 92,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

90. ซ่อมแซมถนนสายส าราญราษฎร์ ม. 14 177,000 เงินสะสม   
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

91. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์พัฒนา ม. 14 51,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555    

92. ก่อสร้างถนน คสล. สายสองพี่นอ้ง ม. 14 735,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

93. ก่อสร้างถนน คสล.สายช่องหินขาว – ควนทุ่ม ม. 15 309,500 ข้อบัญญัติ ปี 2554  

94. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์พัฒนา ม. 15 81,400 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

95. ซ่อมแซมถนนสายโชคพฒันา ม. 15 63,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

96. ซ่อมแซมถนนสายรัตนธาร ม. 15 25,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

97. ซ่อมแซมถนนสายวงัวารี ม. 15 97,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

98. ซ่อมแซมถนนสายโกผ่องอุทิศ ม. 15 24,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

99. ซ่อมแซมถนนสายรัตนธาร ม. 15 15,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

100. ซ่อมแซมถนนสายควนทุ่ม ม. 15 42,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

101. ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัวารี ม. 15  499,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

102. ซ่อมแซมถนนสายทุง่โคกแค – บ้านบนควน ม. 16 156,000 เงินสะสม  

103. ซ่อมแซมถนนสายควนไอ้มึ่ง – สวนปาล์ม ม. 16 69,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม    

104. อาหารกลางวันเด็กเล็ก 1,584,604 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

105. อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 5,416,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

106. จัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 365,295 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

107. วันเด็กแห่งชาต ิ 149,979 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

108. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 39,994 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

109. บรหิารงานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 99,654 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

110. ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บา้น ม. 4 207,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

111. กีฬาต้านยาเสพตดิ อบต.บา้นล านาว 199,100 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

112. ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 99,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
113. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบา้นล านาว 172,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

114. อบรมบ าบัดรักษาฟื้นฟู ผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติด 175,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

115. ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 48,950 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

116. ขับขี่ปลอดภัย 10,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

117. ร่วมใจจิตอาสาจราจร 15,330 กองทุน สปสช.  

118. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 199,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

119. ซื้อสายส่งน้ าดบัเพลิง 42,500 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

120. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 137,447 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

121. วันกตัญญ ู 99,800 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

222. เบี้ยยังชีพคนชรา 7,573,500 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

223. เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

224. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 78,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

225. เสริมพลังเครอืข่ายครอบครัว 69,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

226. เติมเต็มพลังสตรี 8,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
227. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน 

  วัยรุ่น ปี 1 
14,000 เงินอุดหนุนจาก พมจ.  

228. คนไทยใจอาสา ปี 2555 (พัฒนาผู้น าสร้างจิตอาสา) 10,000 เงินอุดหนุนจาก พมจ.  
229. อุดหนุนอ าเภอบางขัน งานประเพณีเดือนสิบ 30,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
230. อุดหนุนอ าเภอบางขัน งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระ

 พุทธลีลา วันมาฆะบูชา 
50,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

231. ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 50,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
232. ถวายเทียนพรรษา 4,850 ข้อบัญญัติ ปี 2555  
233. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 

 วันวิสาขบูชา ฉลองพระพทุธชยนัตี ๒๖๐๐ ป ี 
 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

1,650 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

234. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 246,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

235. ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม. 10  103,600 ข้อบัญญัติ ปี 2555 
เพิ่มเติม 

 

236. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม. 3 180,000 ข้อบัญญัติ ปี 2554  

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ    

237. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเครื่องแกง ม. 4 10,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

238. สร้างอาชพีใหม่ให้สตรีและครอบครัว  
 (การท ากระเป๋าสานพลาสติก) 

208,800 สถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพภาคใต้ 

 

239. จ้างงานเร่งด่วน (ฝายชะลอน้ าห้วยจันทร์หอม) 9,000 สนง.แรงงานจังหวัด  
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    

240. ฝังกลบหลุมขยะ 177,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 
241. จัดซื้อถังขยะ 28,700 ข้อบัญญัติ ปี 2555 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล    
242. อบต. พบประชาชน 49,750 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

243. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชนิีนาถ 9,900 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

244.   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6,420 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

245. วารสาร อบต.บา้นล านาว 40,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

246. ซื้อวัสดุส านักงาน 164,674 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

247. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 42,562 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

248. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 562,980 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

249. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 114,765 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

250. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 153,670 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

251. ทุนการศึกษา 158,480 ข้อบัญญัติ ปี 2555  

252. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านล านาว 1,531,000 ข้อบัญญัติ ปี 2555 

เพิ่มเติม 

 

253. ปรับปรุงถมพืน้ที่บริเวณ อบต.บา้นล านาว 999,000 เงินสะสม  

254. ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 229,800 เงินสะสม  

 
3.3   กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2555  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานจริงเพียง 
ร้อยละ 61.74 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ แต่พิจารณาในด้านการพัฒนามีการพัฒนาครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ โดยจะเน้นหนักในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร รวมถึง
การให้ความส าคัญกับงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน สนับสนุนด้านการกีฬา 
การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน นับได้ว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวฉบับที่ผ่านมาได้มี
ผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดับดี  
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

 
 เพ่ือให้การท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และน าไปสู่การปฏิบัติต่อ ไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
4.1  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า การก าหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องกำรเป็นอะไร
ในอนำคต” องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใน
อนาคตไว้ดังนี้  

 
“สิ่งแวดล้อมดี  ประชำชนมีสุข   ชุมชนพัฒนำ   กำรศึกษำมีคุณภำพ” 

   
สิ่งแวดล้อมดี  หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีปัญหาน้ าเสีย ไม่มีฝุ่นละออง 

ไม่มีปัญหาขยะ มีอากาศที่บริสุทธิ์  ชุมชนใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 
ประชำชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีชีวิตและการด าเนินชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ

การศึกษาที่เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  
ชุมชนพัฒนำ  หมายถึง  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพียงพอ 
กำรศึกษำมีคุณภำพ  หมายถึง การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
4.2   พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก 
 5. พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
 6. พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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4.3  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำร

พัฒนำท้องถ่ิน 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline 

Data) 

เป้ำหมำย (Target) 

ปี 57-59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

1. การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

จ านวนถนนที่
ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงให้มี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

มีถนน จ านวน 
124 สาย เป็น
ถนนที่มีความ
สะดวก ปลอดภัย 
จ านวน 30 สาย   

60 40 50 60 

2. ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จ านวนครัวเรือน
ที่มีน้ าประปาใช้ 

ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
จ านวน 3,030 
ครัวเรือน 

4,500 3,500 4,000 4,500 

3. ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ปี
ละ 5 กิจกรรม 

8 6 7 8 

4. ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสานอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ส่งเสริม
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมศาสนา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม ปีละ  
8 กิจกรรม 

13 10 12 13 

5. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน 

ยังไม่มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

3 1 2 3 

 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ  
ที่ส่งเสริมเด็ก
และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว 

กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว ปีละ 
10 กิจกรรม 

13 11 12 13 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline 

Data) 

เป้ำหมำย (Target) 

ปี 57-59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

6. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านมาตรฐาน
การศึกษาและ
เกณฑ์การ
ประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

จ านวนมาตรฐาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านมาตรฐาน 
จ านวน 11 
มาตรฐาน 

12 12 12 12 

7. ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้
เพียงพอ 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริม 

ปี 2555 กลุ่มอาชีพ
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม จ านวน    
1 กลุ่ม 

4 2 3 4 

8. ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
สมดุลและยั่งยืน 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ป้องกัน 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/โครงการ 
ป้องกัน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 3 กิจกรรม 

7 5 6 7 

9. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ  
ที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม จ านวน 2 
กิจกรรม 

5 3 4 5 

 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมการ
ประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนา 

ประชาชนที่เข้าร่วม
การประชุม
ประชาคมจัดท า
แผนพัฒนา จ านวน 
800 คน 

2,200 1,200 1,800 2,200 
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4.4  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้
มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

1.2 พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

ส่วนโยธา 

1.3 พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ส่วนโยธา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานปลัด 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ ควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
ป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 

2.3 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

ส านักงานปลัด 

2.4 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

2.5 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

 2.6 ส่งเสริม อนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ส านักงานปลัด 

2.7 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

ส านักงานปลัด 

2.8 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนา

กลุ่มอาชีพ 
ส านักงานปลัด 

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 รณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด 
บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

5.1 รณรงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

ส านักงานปลัด 

5.2 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

ส านักงานปลัด 

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ส านักงานปลัด 

5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักงานปลัด 
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4.5  นโยบำยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
  นโยบายที่ นายสุเทพ ภักดีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวแถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มี 7 ด้าน ดังนี้  
  1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรเมือง 
   1.1 บริหารงานยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
   1.2 ประสานงานอย่างจริงจังกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่าง ๆ  
   1.3 ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต าบลบ้าน
ล านาว 
   1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวให้มีคุณภาพ 
มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
   1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนทุกด้าน 
   1.6 เตรียมการเพ่ือรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเมื่อมีความพร้อม 
  2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   2.1 ผลักดันให้มีประปาทุกหมู่บ้าน 
   2.2 ปรับปรุงและขยายประปาหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
   2.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอดปี 
   2.4 ผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในถนนสายหลักของ
หมู่บ้าน  
   2.5 ติดตั้งไฟส่องทางในย่านชุมชนทุกชุมชน และทุกทางแยกส าคัญในหมู่บ้านพร้อม
ติดตั้งไฟกะพริบทางแยกส าคัญ  
   2.6 ผลักดันให้มีการขยายการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรในเขตชุมชนล านาว 
   2.7 ติดตามเร่งรัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  3. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร 
   3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อบต. ทุกศูนย์ ทุกด้านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
   3.2 เตรียมการเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของ อบต. เมื่อมีความพร้อม  
   3.3 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในเขตต าบลบ้านล านาว  
   3.4 ท าโครงการสอนเสริมพิเศษแก่นักเรียนในเขตต าบลบ้านล านาว 
   3.5 สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
   3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี 
   3.7 สนับสนุนให้มีห้องซ้อมดนตรีส าหรับเยาวชนและประชาชนพร้อมจัดกิจรรมให้
การแสดงต่อสาธารณะ 
  4. นโยบำยด้ำนสำธำรณะสุข กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและงำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย  
   4.1 ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา 
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   4.2 ร่วมท างานกับ อสม. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 
   4.3 สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง 
   4.4 ปรับปรุงระบบเก็บขยะและก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   4.5 ร่วมรณรงค์ ป้องกัน บ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริงจัง 
   4.6 เตรียมการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ พร้อมด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที 
   4.7 สนับสนุนงาน อปพร. จัดตั้งหนึ่ง อบต. หนึ่งทีมกู้ภัย โดยพัฒนาศักยภาพเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณพร้อม 
  5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
   5.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
   5.2 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เงินทุน
หมุนเวียน การตลาดอย่างต่อเนื่อง 
   5.3 สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนากระบวนการจัดการ
เพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิก  
   5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การบริหารจัดการตลาด อบต. ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนต าบลบ้านล านาว 
  6. นโยบำยด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
   6.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง  
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่ดี สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชนพร้อม
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาสทุกด้านให้อยู่ใน
สังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี และมีความสุข  
   6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างทั่วถึง  
   6.5 ท านุบ ารุงวัด ส านักสงฆ์ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
  7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
   7.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ าในเขตต าบลบ้านล านาว  
   7.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน  
   7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมของต าบลบ้านล านาวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
   7.4 พัฒนาน้ าตกโตน อ่างเก็บน้ าพรุพรี พ้ืนที่หน้าอ าเภอบางขันให้เป็นสถานที่
พักผ่อนของชุมชน  
   7.5 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า ภายใต้แนวคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน้ า”  
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4.6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
  วิสัยทัศน์  “นครแห่งกำรเรียนรู้  เกษตร  ท่องเที่ยว  น่ำอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
  1.  พัฒนาระบบและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องการเกษตรบนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
  3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพด้าน
พลังงานและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
  5.  พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่งคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
4.7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย  
      (สุรำษฎร์ธำนี, นครศรีธรรมรำช, ชุมพร และพัทลุง 
 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “เมืองศูนย์กลำงกำรเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่ำงม่ันคง บน
พื้นฐำนของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติที่ย่ังยืน”  

  2) พันธกิจ (Mission)  
  1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร  
  2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่ม
อันดามันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มี
ระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

  3) เป้ำประสงค์รวม (Objectives)  
  1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่งแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตรและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิตแหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้การ
พัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
  4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)  
  5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภคให้มีศักยภาพในการ
รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 

  4) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตแปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันที่มคีุณภาพแบบครบวงจร  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว, ไม้
ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียวชุมชนเข้มแข็งมั่นคงม่ังคั่งอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและการโลจิสติกส ์
 
4.8  นโยบำยของรัฐบำล  
 

  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่  23 – 24 สิงหาคม 2554 โดยนโยบายของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย 1. น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น 2. น าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ 
และ 3. น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยก าหนดนโยบาย
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี 
 
   1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก คือ  
    1)  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เยียวยาและฟ้ืนฟูทุกฝ่าย เช่น ประชาชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายการใช้
รัฐธรรมนูญ 2540 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ  
     2)  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
     3)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
   4)  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน  
     5)  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 
น้อมน ากระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ  
    6)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศ  
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   7)  แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถ
รับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
    8)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ ต่ ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี  
และปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ท าให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 
300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 
60-69 ปี 600 บาท, อายุ 70-79 ปี 700 บาท, อายุ 80-89 ปี 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 
1,000 บาท ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก  
    9)  ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 
2556  
    10)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100  
ล้านบาท จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ จัดสรร
งบประมาณเข้ากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 บาทตามขนาดหมู่บ้าน  
    11)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เริ่มจากการรับ
จ าน าข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดท า
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร  
   12)  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ปี 2554 -
2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิม
ฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 
    13)  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
    14)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้
ทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  
    15)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริ่มในโรงเรียนน าร่องแก่
นักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2555   
    16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประธานเห็นชอบผ่านการออกเสียง
ประชามต ิ

 ส่วนนโยบำยที่จะด ำเนินกำรภำยในช่วงระยะ 4 ปี จะด ำเนินนโยบำยหลักจำกข้อ 2-8 ดังนี้  

  2. นโยบายความมั่ นคงแห่ งรัฐ  ที่ ส าคัญ คือ  เทิ ดทูนและพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
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  3. นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ที่เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบาย
สร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและการค้าอาหาร มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน จะพัฒนา
ระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน้ าสะอาดให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯเชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน ศึกษา
และพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและ
พัฒนา เร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในกทม.และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี 
ค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย  
  4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัด
โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต าแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ 
จนถึงวัยชรา และผู้พิการ สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ  
  5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   
  6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
มุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
  7. นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ  
  8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้
ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ด าเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ   
 
4.9  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบน
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล   การบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี 
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
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วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 
เป้ำหมำยหลัก 

1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกบั 
   (1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
   (2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก และสร้างการมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
   (3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน

ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
   (4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์

ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
   (2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   (3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
   (4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   (5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน ให้

ความส าคัญกับ 
   (1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
   (3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
   (4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
   (5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
   (6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เข้มแข็งภาคเกษตร  
   (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน ให้

ความส าคัญกับ 
   (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
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   (2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   (3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
   (4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ

และสังคม ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน

อนุภูมิภาคต่างๆ  
   (2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
   (3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   (4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภู มิภาคภายใต้บทบาทที่

สร้างสรรค ์เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
   (5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
   (6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก

การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย  
   (7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  

   (8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
   (9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง

เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
   (10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่

ระดับชุมชนท้องถิ่น  
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
   (4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
   (5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
   (7) การควบคุมและลดมลพิษ  
   (8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
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ส่วนที่ 5  บัญชีโครงกำรพัฒนำ 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2557 - 2559) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน           
 1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบล

ให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อย่าง
ทั่วถึง 

25 33,300,000 43 44,800,000 46 48,500,000 114 126,600,000 

 1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

8 2,800,000 10 3,800,000 7 2,000,000 25 8,600,000 

 1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

20 10,200,000 8 2,300,000 9 2,600,000 37 15,100,000 

รวม 53 46,300,000 61 50,900,000 62 53,100,000 176 150,300,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม         
 2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 15,702,000 14 15,690,000 13 15,190,000 43 46,582,000 
 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
ป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

3 360,000 3 360,000 3 360,000 9 1,080,000 

 2.3 แนวทางรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพ
และผู้ที่เก่ียวข้องให้น้อยลง 

2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000 

 2.4 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

8 760,000 7 1,510,000 6 610,000 21 2,880,000 

 2.5 แนวทางส่งพัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส
ให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถึง 

7 1,930,000 3 600,000 3 700,000 13 3,230,000 

 2.6 แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 430,000 8 400,000 9 430,000 26 1,260,000 

 
 



39 
 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 2.7 แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

7 8,833,000 7 8,898,000 6 8,798,000 20 26,529,000 

 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมน สนับสนุนการจัดท า
และใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน  

2 800,000 2 800,000 5 900,000 9 2,500,000 

รวม 54 28,945,000 46 28,388,000 47 27,118,000 147 84,451,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ         
 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและ

พัฒนากลุ่มอาชีพ 
2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

 3.2 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวม 3 70,000 3 70,000 3 70,000 9 210,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

 4.1 แนวทางรณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 60,000 2 60,000 3 360,000 7 480,000 

 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด 
บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3 180,000 5 1,180,000 3 180,000 11 1,540,000 

รวม 5 240,000 7 1,240,000 6 540,000 18 2,020,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

        

 5.1 แนวทางรณรงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000 

 5.2 แนวทางส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3 100,000 3 100,000 3 100,000 9 300,000 

 5.3 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

4 315,000 5 415,000 4 315,000 13 1,045,000 

 5.4 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3 750,000 3 750,000 3 750,000 9 2,250,000 

รวม 12 1,365,000 13 1,465,000 12 1,365,000 37 4,195,000 
รวมทั้งหมด 127 71,252,000 130 76,395,000 126 75,525,000 383 223,172,000 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทั่วถึง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจันส ี
– หน้าควน ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร 

1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

2 บุกเบิกถนนสายบ้านนายพงษ์ – 
นายภักดี ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสาม
แยกสวนปาลม์ ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนน คอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

4 บุกเบิกถนนสายห้วยลึกต่อเขต  
ม. 1 ต าบลบ้านนิคม  ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร   
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

5 บุกเบิกถนนสายบางจันสี – ม. 16  
ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

6 บุกเบิกถนนสายหน้าสระน้ า –  
ม. 16  ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

7 บุกเบิกถนนสายสามแยกบา้น 
นายจ านง ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

8 บุกเบิกถนนสายศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก – ร้านคั่วกลิ้ง ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสิบ 
ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

10 ปรับปรุงถนนสายหน้าควน  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง  5 เมตร 
ยาว 3,150 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
หลักสิบ ซอย 1 ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

12 ปรับปรุงก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วย 
ชูแก้ว  ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 1  แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างท่อเหลีย่มหน้าควน  ม. 2 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 1  แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

14 บุกเบิกถนนช่องแค – บ้านนาย
สุบิน  ม. 2 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางปรกิ 
– ทุ่งโคกแค ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสุข
สบาย ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

17 ปรับปรุงถนนซอยถาวร ม. 3 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

18 ปรับปรุงถนนสายบางปริก –  
เกาะวา ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

19 บุกเบิกถนนสายนาไสยูง –  
ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

20 ปรับปรุงถนนซอยสมบูรณ์ ม. 3 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงถนนสายลานวัว ม. 3 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก 
– ควนหินราว  ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 8 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

23 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก 
– นาไสยูง (สี่แยกปากแพรก) ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 7 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

24 บุกเบิกถนนสายอ่าวนลิคลาน ม. 4 เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

25 บุกเบิกถนนสายสระน้ าพรุพรี ม. 4 เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
อ่าวนิลคลาน - อ่าวลุงคง ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,750 เมตร 

  700,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน 
ช่องวัว  ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรอบ
สระน้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

  800,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
นิคมวังหิน – บ้านเคี่ยมงาม ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

30 ก่อสร้างท่อเหลีย่มถนนสายน้ านิ่ง 
– ทะเลสองห้อง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 2 ช่อง
จราจร 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

31 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
อ่าวลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

32 ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสาย 
น้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
บ้าน 
ป้าสาว  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
เทพเจริญ ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 4เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

35  บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมเกียรติ 
ม. 5 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

36 บุกเบิกถนนสายหน้าส านักสงฆ์ – 
คลองงาย ม. 5 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

37 ปรับปรุงท่อระบายน้ าถนนสาย 
เหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ท่อระบายน้ า 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

38 บุกเบิกถนนสายเหนือโตน –  
ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



48 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเหนือ
โตน – ไร่ใน ม. 6  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึน้ 

ส่วนโยธา 

40 บุกเบิกถนนสายไร่ใน –  
คลองโตน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

41 ปรับปรุงถนนสายไร่ใน – ในควน 
ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไร่ยาว – 
ห้วยเรียน ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

43 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่ใน – 
ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

44 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
เหนือโตน – ส้านแดง  ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

45 ก่อสร้างสะพานห้วยเหรียง ม. 7 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

สะพาน 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

46 บุกเบิกถนนสายน้ าแดง  ม. 7 เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



49 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

47 ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไสนา 
– เหนือคลอง  ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

  6,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

48 ปรับปรุงถนนสายควนหินราว  
ซอย 2   ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 

600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ห้วยหินเพิง  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

50 ปรับปรุงถนนสายเกาะวาพร้อม
ก่อสร้างท่อเหลีย่ม  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ท่อ
เหลี่ยม 1 แห่ง 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ห้วยท้ายเภา  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

52 บุกเบิกถนนสายบ้านนายธีระ  
ม. 8 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

53 ปรับปรุงถนนสายวังแทงเข้  ม. 8 เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ควนหินราว – บางปริก  ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



50 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

55 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ม. 8 เพื่อระบายน้ าท่วมขังบน
ถนน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ่น 

ส่วนโยธา 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน ์
– ทับควาย ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสันตสิุข เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

58 ก่อสร้างท่อเหลีย่มหลังโรงเรียน
บ้านไสยาสน์  ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ท่อเหลี่ยมจ านวน 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนชก – บ้านป้าโมย้  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,750 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

60 ปรับปรุงถนนสายควนชก –  
บ้านนิคม  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

61 ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนคอนกรตี
สายควนชก – บางจันสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

คูระบายน้ ายาว 950 
เมตร 

  200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนชก – บางจันสี  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



51 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน ์
– ป่าแต้ว  ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

5,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 
อบจ.นครศรฯี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 1  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

800,000 บาท
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

65 ก่อสร้างสะพานเช่ือม ม. 11 –  
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

สะพาน 1 แห่ง 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

66 ก่อสร้างสะพานเช่ือม ม. 11 –  
ม. 13  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

สะพาน 1 แห่ง 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

67 ก่อสร้างท่อเหลีย่มถนนสาย 
ศรีเทพ 7 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ท่อเหลี่ยม 2 ช่อง
จราจร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

68 บุกเบิกถนนสายฝายน้ าล้นพร้อม
สะพาน ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนพร้อมสะพาน  600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศรีเทพ 
3 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

70 ขยายท่อเหลี่ยมเป็น 2 ช่องจราจร 
ถนนสายบ้านนายช านิ – บ้าน 
ลุงเอียด ท่าคลองออก ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



52 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

71 บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 7 –  
บ้านลุงเอียด ม. 11 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากข้ึน 

ส่วนโยธา 

72 ก่อสร้างสะพานเช่ือม ม. 11 –  
ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

สะพาน 1 แห่ง   500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ่อดิน 
ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
วัดศรีเทพ ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

75 บุกเบิกถนนสายบ้านนายศรีทัย – 
บ้านนายเวียง  ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

76 บุกเบิกถนนสายเกาะปล้าว –  
ป่าเตย  ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

77 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตถนนสาย
บ้านนายเวียง – ท่าคลองออก  
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ให้มีความ
สะดวก  

สะพานคอนกรตี 1 
แห่ง 

 700,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายล ายอง 
– สุนทร ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  800,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



53 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายสิทธ์ิ – ควนอีแหวง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  800,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

80 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
เกาะปลา้ว – ควนอีแหวง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

81 บุกเบิกถนนสายบ้านนายริน – 
ควนประ  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง  4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

82 ก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียน 
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10  
ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

83 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ 
ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 2,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

84 บุกเบิกถนนรอบป่าสาธารณะ
หมู่บ้าน ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

85 บุกเบิกถนนสายบ้านนายค าใสย – 
ควนแดง  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ส าราญราษฎร์  ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



54 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ทีรั่บผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ราษฎร์พัฒนา ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

88 คูระบายน้ าถนนสามแยกล านาว –
เคี่ยมงาม  ม. 14 

เพื่อระบายน้ าท่วมขังบน
ถนน 

คูระบายน้ า ยาว 300 
เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัง
ตลาดล านาว ม. 14 

เพื่อให้มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนบริเวณตลาดๆ 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
รัตนธาร  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ช่องหินขาว – ควนทุ่ม   ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

 1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

92 บุกเบิกถนนสายช่องหินขาว –  
ควนทุ่ม ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

93 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม –  
ควนตีน  ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม  

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังวารี  
ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึน้ 

ส่วนโยธา 



55 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
โกผ่องอุทิศ  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  500,000 บาท
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนทุ่ม  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง  4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
 

97 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ราษฎร์พัฒนา  ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง  6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

 3,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางปรกิ 
– ทุ่งโคกแค  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควน
ไอ้มึ่ง – บ้านนายแจ๊ก ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 บาท  
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนโยธา 

 100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุ่งโคกแค – 
ห้วยท้ายเภา ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 300,000 บาท 
อบต. บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

 101 ปรับปรุงถนนสายทุ่งโคกแค –  
ห้วยยิงช้าง ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

 102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน
นายสมปอง – นายประพันธ์  
ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 



56 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

103 ปรับปรุงถนนสายทุ่งโคกแค – 
ทุ่งพลา ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

104 บุกเบิกถนนสายทุ่งโคกแค  -  
ปากคลอง ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ควนไอ้มึ่ง – สวนปาลม์ ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

106 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัว
สะพานบางปริก – บ้านนายสวัสดิ ์
ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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 1.2 แนวทำงพัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ขุดลอก/กัน้ฝายประปาหน้าควน 
ม. 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอก/กั้นฝายน้ าล้น   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหนา้ควน ม. 2 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบางปริก 
ม. 3 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม. 4 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ขุดลอกสระอ่าวนิลคลาน ม. 4 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอกสระน้ า 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ขุดสระน้ า ม. 5 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี สระน้ า 1 แห่ง   100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ขุดลอกฝายน้ าล้นเหนือโตน ม. 6 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอกสระน้ า 1 แห่ง 300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธาห 

9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 6 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองย่านบ้า  
ม. 6 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม. 6 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอกสระน้ า 1 แห่ง   100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

12 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 7 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าคอกวัว  
ม. 7 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้
ตลอดป ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สระน้ า 1 แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยคุ้งคัง  ม. 7 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ขุดลอกแหล่งน้ าและปรับปรุง 
ฝายน้ าล้น  ม. 10 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอกแหล่งน้ า 1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าบ้าน 
นายสวงษ์  ม. 10 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี สระน้ า 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ขุดลอกสระประปาภเูขา ม. 13 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ขุดลอกสระ 1 แห่ง 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองป่าเตย   
ม. 13 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 13 เพื่อใหม้ีน้ าใช้ตลอดป ี บ่อบาดาล 1 บ่อ   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม. 14 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า ม. 15 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี สระน้ า 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ขุดเจาะบ่อบาดาล  ม. 15 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ปรับปรุงภูมิทัศนป์่าต้นน้ าวังวาวี 
ม. 15 

เพื่อให้มีใช้ตลอดป ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ป่าต้นน้ า 1 แห่ง 

 300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

24 ขุดลอกแหล่งน้ าบ้านนายสนั่น – 
นายประจัน – นายพิณทิพย์ ม. 16 

เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี แหล่งน้ า 1 แห่ง   200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

25 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ม. 16 เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดป ี ฝายน้ าล้น  1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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 1.3 แนวทำงพัฒนำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ขยายเขตประปาบาดาล ม. 1 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ม. 2 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างประปาบาดาล  ม. 3 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาบาดาล 1 แห่ง 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม. 3 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาหมูบ่้าน 
1 แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ม. 4 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม. 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

10 ก่อสร้างประปาควนตีน ม. 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างหอถังระบบประปา ม. 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

หอถังประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างประปาบาดาล  ม. 11 เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปา 1 แห่ง  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างประปาควนอีแหวง ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปา 1 แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียง 

ถังเก็บน้ าประปา 1 
แห่ง 

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ขยายเขตประปา ม. 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างประปา ม. 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประปา  1  แห่ง 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างหอถังประปาภูเขา ม. 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

หอถังประปา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  ม. 15 เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปา 1 แห่ง   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม. 15 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 1 
แห่ง 

  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

20 ก่อสร้างประปาบาดาล  ม. 16 เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ประปาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

21 ปรับปรุงระบบประปาจุดอ าเภอ
บางขัน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา 4,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงระบบประปา อบต. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

23 ขยายเขตประปาต าบลบ้านล านาว เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

24 ไฟส่องทาง เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ไฟส่องทางในจุดที่มี
ความเสีย่งและทาง
แยก 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
มากขึ้น 

ส่วนโยธา 

25 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ครอบคลมุทั้งต าบล 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา 

26 เสียงตามสาย  ม. 1 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสยีงตามสาย 300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

27 เสียงตามสาย  ม. 4 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสยีงตามสาย  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 10 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

29 เสียงตามสาย  ม. 12 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ระเบียบเสยีงตามสาย 300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ส่วนโยธา 

30 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 ม. 14 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ระบบเสียงตามสาย  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 15 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

หอกระจายข่าว  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนรับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.1 แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 อาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

อาหารกลางวันเด็ก
เล็ก/นักเรียนใน ศพด.
และ ร.ร. 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) 
เด็กเล็ก/นักเรียนใน 
ศพด.และ ร.ร. 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

3 งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
1,000 คน 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กมีการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 

4 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้
ทักษะทางวิชาการและ
ส่งเสริมให้เด็กเห็น
ความส าคญัของการ 
ศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 

เด็กเล็กใน ศพด. 
อบต. บ้านล านาวทั้ง 
7 ศูนย์ 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กมีทักษะการเรยีนรู้
ทางวิชาการและเห็น
ความส าคญัของ
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 

5 พัฒนาศักยภาพผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของผู้ดูแล
เด็กให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 31 
คน 

40,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

40,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

40,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

6 วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

เด็กเล็กใน ศพด.  
ทั้ง 7 ศูนย์ 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กเล็กมีสื่อการเรยีน
การสอนอย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

7 บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงาน
และวัสดุงานบ้านงานครัว
ให้ ศพด. สังกัด อบต. 

วัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ศพด.ทั้ง 7 
ศูนย์ 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ศพด.มีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
7 ศูนย์ มีงบประมาณ 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
-  ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล 
    เด็ก 

2,500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

2,500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

2,500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ศพด.มีงบประมาณใน
การบริหารการศึกษา 

ส านักงานปลัด 
 

9 แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีความ
สามัคคี มรีะเบียบวินัย 
การปฏิบัตติามข้อตกลง
และส่งเสรมิพัฒนาการ 
ของเด็กท้ัง 4 ด้าน 

ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ผูป้กครอง
และเด็กเล็กใน ศพด.
อบต.บ้านล านาว ทั้ง 
7 ศูนย์ 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กมีพัฒนาท่ีเหมาะสม
ตามวัย รู้จักการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รูจ้ักกฎ 
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 

ส านักงานปลัด 

10 จัดซื้อโตะ๊ท างานผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความสะดวกและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โต๊ะท างาน จ านวน 2 
ตัว 

7,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  การปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

11 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน  ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล า
นาว ทั้ง 7 ศูนย์ 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ศพด.มีอาคารเรียน 
และสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

12 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อให้เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนเจรญิ 
รัชต์ภาคย์และ
โรงเรียนวดัล านาว 
จ านวน 200 คน 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมที่พึง
ประสงค ์

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

13 น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ ไดร้ับรู้
ประสบการณ์ที่
หลากหลาย 

เด็กในโรงเรียน เจริญ
รัชต์ภาคยร์้อยละ 90 
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

25,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  นักเรียนมีความรู้
ประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 

14 จัดซื้อหนังสือส่งเสรมิการอ่าน เพื่อให้เด็กมีความรู้ด้าน
ทักษะการอ่านการเขยีน
มากขึ้น 

จัดซื้อหนังสือส่งเสรมิ
การอ่านให้แก่เด็กใน
ชุมชน 

 50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กมีทักษะความรู้
ด้านการอ่านการ
เขียนมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

15 ค่ายจริยธรรมน้อยตามรอยพ่อ
หลวง 

เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
การมีคณุธรรมจรยิธรรม 
และมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

เด็กในโรงเรียนบ้าน
ไสยาสน์ จ านวน 270 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  เด็กมีคณุธรรมจริธรรม
ที่พึงประสงค ์

ส านักงานปลัด 

16 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

อาคารศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 2 แห่ง 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

17 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้เด็กด้อยโอกาส เพื่อใหเ้ด็กด้อยโอกาสได้
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้จาก
สถานท่ีจริง 

เด็กด้อยโอกาสใน
ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 100 คน 

300,000 บาท 
อบต. บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต. บ้านล านาว 

เด็กเข้าถึงแหล่ง
เรียนรูต้่าง ๆ  

ส านักงานปลัด 
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 2.2 แนวทำงส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ และพัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ป้องกันก าจัดโรคพิษสุนัขบา้ เพื่อให้ชุมชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อเป็นกองทุนทางด้าน
สุขภาพให้แก่ประชาชน
ในต าบลบ้านล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ปีละ 30 % 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมี
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 เฝ้าระวังและป้องกันโรคตดิต่อใน
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 

แกนน า อสม.ใน
ชุมชน จ านวน 200 
คน 

160,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

160,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

160,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเฝา้ระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 
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 2.3 แนวทำงรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพื่อลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
โดยการบูรณาการและ
ประสานพลังแผ่นดินทุก
ภาคส่วน 

จ านวน 16 หมู่บ้าน 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

2 พลังเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยยา
เสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 50 คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 2.4 แนวทำงส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้สมาชิก อปพร. 
ครบ 2 % ตาม
เป้าหมายของกระทรวง 
มหาดไทย 

สมาชิก อปพร. 
จ านวน 50 นาย 

200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  มี อปพร. ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

เพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก 
อปพร. 

สมาชิก อปพร. ต าบล
บ้านล านาวได้รับการ
ฝึกอบรมทบทวน 

 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 สมาชิก อปพร.ต าบล
บ้านล านาวปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 อบรมการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์
ความถี ่

เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรและสมาชิก  
อปพร. มีความรู้และใช้
วิทยุอย่างถูกต้อง 

บุคลากรในองค์กรและ
สมาชิก อปพร. จ านวน 
50 นาย 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  อปพร. ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย สมาชิก  
อปพร. 

เพื่อจัดซื้อวัสดเุครื่อง
แต่งกาย สมาชิก  
อปพร. 

วัสดุเครื่องแต่งกาย  
อปพร. 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

สมาชิก อปพร.มี
เครื่องแบบในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

5 ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนและลด 
อุบัติเหต ุ

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลของต าบลบ้าน
ล านาวลดลง 

80,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

80,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

6 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนกรณเีจ็บป่วย
หรือเกิดอุบัตเิหต/ุภัย
ต่าง ๆ  

บริการการแพทย์
ฉุกเฉินตลอด 24 
ช่ัวโมง 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

7 จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ/กู้ภัย  เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั เจ็บป่วย 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รถยนต์กู้ชีพ/กู้ภยั 1 
คัน 

 1,000,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือทันเวลา 

ส านักงานปลัด 

8 จัดซื้อหัวฉีดดบัเพลิงและวัสดุ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดภยั 

หัวฉีดดับเพลิงและ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับเพลิง 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  การปฏิบัติงานป้องกัน 
ภัยมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

9 จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร 

ชุดดับเพลิง จ านวน 2 
ชุด 

  200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานป้องกัน 
ภัยมีประสิทธิภาพ 

 

10 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัย 

ประชาชนในต าบล
บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 

11 รณรงคข์ับข่ีปลอดภยั เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 
คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
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 2.5 แนวทำงพัฒนำกำรกีฬำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงทั่วถึง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลังกาย
ชุมชน  ม. 1 

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน  
ที่ส าหรับออกก าลังกาย 

ลานออกก าลังกาย 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

2 ศูนย์ออกก าลังกายชุมชน ม. 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย 

ศูนย์ออกก าลังกาย
พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง  

  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

3 ลานกีฬาหมู่บา้น  ม. 4 เพื่อให้ประชาชนมีสถาน  
ที่ส าหรับออกก าลังกาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น  1 
แห่ง 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมีสถาน 
ที่ส าหรับออกก าลังกาย 

สนามกีฬาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา  ม. 10 เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการออกก าลัง
กายและท ากิจกรรมต่างๆ  

หลังคาลานกีฬา 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

6 สวนสุขภาพชุมชน ม. 11 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 

สวนสุขภาพ 1 แห่ง 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนโยธา 

7 กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้าน 
ล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลบา้น
ล านาว 16 หมู่บ้าน 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

8 จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของการ
เล่นกีฬา 

จัดซื้อวัสดุกีฬาให้
หมู่บ้านทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

9 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย 

สนับสนุนกีฬาชุมชน 30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
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 2.6 แนวทำงส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
งานประเพณีท้องถิ่น 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ก่อให้เกดิ
ความสามัคคี เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ส านักงานปลัด 

2 สืบสานวันกตัญญู  
รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณีวัน
ส าคัญของไทยและให้
ลูกหลานรดน้ าขอพร
จากผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว จ านวน 
160 ครอบครัว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการส่งเสรมิ 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไปสู่คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในต าบล 
บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

วัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

4 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี เทศกาลวันมาฆะบูชา 
สมโภชน์พระพุทธลลีา แห่ผ้า 
ห่มพระ  

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
งานประเพณีท้องถิ่น 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประเพณีวันส าคญั
ต่าง ๆ ไดร้ับการ 
สืบสาน 

ส านักงานปลัด 

5 ส่งเสริมงานประเพณลีอยกระทง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  และ
อนุรักษ์ประเพณีวันลอย
กระทงไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
สนใจในประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
มากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

6 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  และ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระ
ไว้ให้คนรุ่นหลังได ้
สืบสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 บาท 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
สนใจในประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
มากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 

7 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
น้ าฝน 

เพื่อสืบทอดประเพณี
ถวายเทียนพรรษาให้
ด ารงอยู่สืบไป 

วัด/ส านักสงฆ์ใน 
เขตพื้นท่ีต าบล 
บ้านล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประเพณีถวายเทียน
พรรษาได้รับการสืบ
ทอด 

ส านักงานปลัด 

8 อบรมพิธีกรทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน  

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 

ส านักงานปลัด 

9 ปรับภูมิทัศนส์ถานท่ีลอยกระทง 
ม. 3 

เพื่อเป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมส่วนรวมของ
ชุมชน 

สถานท่ีจัดกิจกรรม
ชุมชน 

  30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

10 ค่ายศิลปะงานบุญเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้รักใน
ศิลปวัฒนธรรม 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 100 คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปะ 

ส านักงานปลัด 
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 2.7 แนวทำงสงเครำะห์และพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งพำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพ  

7,600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

7,600,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

900,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

900,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

900,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยัง 

60,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

60,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้ป่วยเอดส์ มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

4 ครอบครัวนี้อุ่นไอรัก เพื่อให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความรักความผูกพันใน
ครอบครัว 

ครอบครัว จ านวน 30 
ครอบครัว 

70,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

70,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

70,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

5 เคาะประตูเยี่ยมบา้นผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ได้รับการช่วยเหลือ 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการและผูสู้งอายุ 
จ านวน 400 คน 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้พิการและผูสู้งอายุ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ส านกังานปลัด 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้าน 
ล านาว จ านวน 100 คน 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

7 จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ (ห้องน้ า  
ทางลาด) 

เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะ 

ผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการกับ อบต. 
บ้านล านาว 

35,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  ผู้พิการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ส านักงานปลัด 

8 สนามเด็กเล่นชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

สนามเด็กเล่น 1 แห่ง  100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 เด็กมีคณุภาพที่ชีวิต 
ที่ด ี

ส านักงานปลัด 
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 2.8 แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ก่อสร้างบันไดท่าน้ า ม. 2 เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมของ
ส่วนรวม 

บันไดท่าน้ าพร้อม 
ราวจับ 

  100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีความสะดวก
ในการท ากิจกรรม 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างอาคารสถาบันการเงิน
ชุมชน 

เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรม 

อาคารสถาบันการเงิน
ชุมชน 

  200,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

มีสถานท่ีท ากิจกรรม
ด้านการเงิน 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ม. 5 

เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์   400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 7 

เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมส่วนรวม 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 

 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
ม. 9 

เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์  400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 10 

เพือ่ให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   
ม. 14 

เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์ 400,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

  มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม. 15 เพื่อให้มีความสะดวกใน
การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

ศาลาเอนกประสงค ์   100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างที่ท าการกลุม่ออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านเคี่ยมงาม 

เพื่อให้มีความสะดวกในการ
ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

ที่ท าการกลุ่มออม
ทรัพย ์

  100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

มีสถานท่ีท ากิจกรรม
กลุ่มออมทรัพย ์

ส านักงานปลัด 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3.1 แนวทำงส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล
บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบล 
บ้านล านาว กลุม่ละ 
30 คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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 3.2 แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนำให้ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ทีรั่บผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 100 คน 

10,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

10,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

10,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานปลัด 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 4.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกโตน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ของน้ าตกโตนให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจทางธรรมชาต ิ

  300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส านักงานปลัด 

2 ค่ายเด็กและเยาวชนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
เด็ก เยาวชน ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 50 คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

3 การแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการน้ าเสียในชุมชน 

ผู้ประกอบการ  
แกนน าชุมชน จ านวน 
50 คน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนไม่มีปัญหา 
น้ าเสีย 

ส านักงานปลัด 
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 4.2 แนวทำงเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 จัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ
จากชุมชน 

ถังขยะ 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านักงานปลัด 

2 ฝังกลบหลุมขยะ เพื่อหลุมขยะเพียงพอต่อ
ในการรองรับขยะ 

ฝังกลบหลุมขยะ 1 
แห่ง 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด ส านักงานปลัด 

3 ซื้อเตาเผาขยะ เพื่อลดปัญหามลพิษจาก
ขยะ 

เตาเผาขยะ 1 แห่ง  500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ชุมชนปราศจาก
มลพิษ 

ส านักงานปลัด 

4 ก่อสร้างอาคารคดัแยกขยะ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับคัดแยกขยะก่อน
ก าจัด 

อาคารคัดแยกขยะ 1 
แห่ง 

 500,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 ชุมชนมีความสะอาด ส านักงานปลัด 

5 ธนาคารขยะ เพื่อลดปรมิาณและ
ภาระในการจัดเกบ็ขยะ 

พื้นที่ต าบลบ้านล า
นาว ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีความสะอาด
และมสี่วนร่วม 

ส านักงานปลัด 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.1 แนวทำงรณรงค์ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส ำนึก ค่ำนิยมตำมหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมกำรเมืองแบบประชำธิปไตยให้แก่ประชำชนทุกระดับ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 อบต.พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง อบต.กับชุมชน 

หมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีทัศนคติที่
ดีต่อ อบต. 

ส านักงานปลัด 

2 จัดงานรัฐพิธีและกจิกรรมวัน
ส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานพิธี 
และงานรัฐพิธี ท่ีรัฐบาล 
หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนดจัดขึ้น 

กิจกรรมงานรัฐพิธี
และวันส าคัญตา่ง ๆ  

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
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 5.2 แนวทำงส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตอบสนองควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 จัดท าแผนพัฒนาสามป ี เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปีโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

50,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การแก้ไขปัญหา
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 
แผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

แผนชุมชน 16 
หมู่บ้าน 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

20,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ชุมชนมีการพัฒนา
โดยคนในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

3 ส ารวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาของ 
อบต. 

ครัวเรือน 5,000 
ครัวเรือน 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

30,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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 5.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านล านาว 

วัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

2 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านล านาว 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านล านาว 

คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

4 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านล านาว 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

15,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

15,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

15,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง 

5 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านล านาว 

เครื่องสูบน้ าแบบ
จมน้ า 

 100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
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 5.4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 2557 
(บำท) 

2558 
(บำท) 

2559 
(บำท) 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานทุกคนได้รับ
การอบรม 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

100,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 ศึกษาดูงาน  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงาน มีวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานศึกษาดูงาน
จากหนว่ยงานอ่ืน 
จ านวน 60 คน 

350,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

350,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

350,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 ทุนการศึกษา เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต. ไดร้ับการศึกษา
สูงขึ้น 

ให้ทุนการศึกษาปีละ 
15 ทุน 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

300,000 บาท 
อบต.บ้านล านาว 

บุคลากรมีโอกาส
ศึกษาต่อ 

ส านักงานปลัด 
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ส่วนที่ 6 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 

 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การ
ประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะ
สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็น
สมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป 
 
6.1  องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
6.2  วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเมื่อด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ระบุไว้เปรียบเทียบกับระยะเวลา
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ตามแผนและงบประมาณที่ด าเนินการจริง พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามโครงการนั้น และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 1 เดือน ให้
คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นอีกครั้งว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ 
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 2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ 
และให้พิจารณาโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์นั้น ๆ ว่า
สามารถบรรลุยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ แล้วจัดท าเป็นรายงาน 
 3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม 
 
6.3  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 
พ.ศ. 2557 - 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การเตรียมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
            

2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนฯไป
ปฏิบัติเพื่อก าหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

            

3. ด าเนินการติดตามผล
แผนพัฒนาทุกโครงการที่
ด าเนินการอย่างน้อยโครงการ
ละ 1 ครั้ง 

            

4. ด าเนินการประเมินผลโครงการ
ที่ได้จากการติดตามผล
แผนพัฒนา 

            

5. ประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดย
ภาพรวม 

            

6. รายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

            

7. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

            

 



85 
 

 

ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยแผนพัฒนาสามปีที่จัดท าขึ้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะของ
การจัดท าต่อเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่การ
ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการใน  
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพราะโครงการที่น ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมาจาก
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) จะเป็น
เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบ้านล านาวอย่างแท้จริงต่อไป 
  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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สำรบัญ 

 
 หน้ำ 
ส่วนที่ 1  บทน า 
ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1 
3 

13 
23 
37 
83 
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แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2557 – 2559) 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

อ าเภอบางขัน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

 
************ 

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
สามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) แล้ว เมื่อสมัยประชุมสามัญที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗  - ๒๕๕๙) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 

ลงชื่อ 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 
 
 
  

 

ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยแผนพัฒนาสามปีที่จัดท าขึ้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะของการจัดท า
ต่อเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่การปฏิบัติตาม
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพราะโครงการที่น ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมาจาก
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) จะเป็น
เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบ้านล านาวอย่างแท้จริงต่อไป 
  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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สำรบัญ 

 
 หน้ำ 
ส่วนที่ 1  บทน า 
ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1 
3 

13 
23 
37 
83 
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ร่ำง 

แผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2554 – 2556) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 
 

 
 


