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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 

 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้น   ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ  
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
น าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาสู่การปฏิบัติ เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีได้น าโครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มาบรรจุไว้เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีดังนี้ 
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 1.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเป็นธรรมตามปัญหา
ความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน 
 3. เพ่ือเป็นการก าหนดแผนงาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 4. เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่จะบรรจุลงในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 5. เพ่ือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในส่วนที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มี
ขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลมาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
 
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 
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 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  
  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 
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  หมู่ที่ 6 บ้านเหนือโตน  มีนายนิคม ชูแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน คือ นายประพัฒน์  เต็งรัง และ นางอาภรณ์  คุ้มแก้ว 
  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 บ้านเกาะปร้าว 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 ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ต าบลบ้านล านาว มีประชากร จ านวน 5,438 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 15,902 คน โดยแยกเป็นชาย  
8,109 คน เป็นหญิง 7,793 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 

879 
501 
409 
569 
808 
511 
531 
430 
410 
227 
711 
560 
527 
279 
506 
251 

867 
466 
401 
536 
753 
476 
539 
400 
368 
206 
696 
535 
497 
264 
526 
263 

1,746 
967 
810 

1,105 
1,561 

987 
1,070 

830 
778 
433 

1,407 
1,095 
1,024 

543 
1,032 

514 

667 
285 
289 
310 
452 
317 
359 
296 
221 
132 
513 
334 
337 
331 
447 
148 

รวม 8,109 7,793 15,902 5,438 
 

จ ำนวนประชำกรต ำบลบ้ำนล ำนำว จ ำแนกตำมเพศและช่วงอำยุ 
 

กลุ่มอำยุ (ปี) ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 – 2 457 401 858 
3 – 5 470 410 880 
6 – 12 928 834 1,762 
13 – 18 834 812 1,646 
19 – 25 950 948 1,898 
26 – 35 1,321 1,307 2,628 
36 – 49 1,765 1,684 3,449 
50 -59 717 698 1,415 
60 – 69 364 378 742 
70 – 79 180 216 396 
80 – 89 96 94 190 

90 ปีขึ้นไป 23 15 38 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ ำนวนประชำกรในช่วงอำยุต่ำง ๆ 
 

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

ชื่อวัด/ส ำนักสงฆ์ ที่ตั้ง 
1. วัดบ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 
2.  วัดล านาว หมูที่ 14 
3.  วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ที่ 12 
4.  ส านักสงฆ์บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 
5. ส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 
6.  ส านักสงฆ์บ้านเหนือโตน หมู่ที ่6 
7. ส านักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ 6 

 
 

   2,000      1,500       1,000          500             0             500         1,000       1,500        2,000   
 

 

                                      ชำย             หญิง  
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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. บ้านพรุพรี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 4 
5.   ศพด. บ้านน้ านิ่ง อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 5 
6.   ศพด. บ้านเหนือโตน อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 6 
7.   ศพด. บ้านเคี่ยมงาม อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ที่ 11 
8.  โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 14 
9.  โรงเรียนอนุบาลปาลิกา  เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
10.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 9 
11.  โรงเรียนวัดล านาว สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 14 
12.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 3 
13.  โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวัน

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

14.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หมู่ที่ 11 
15.  โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. 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 าเภอบางขัน มีคดีที่เกิดขึ้นในต าบลบ้านล านาว และสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง  สรุปได้ดังตาราง 

 
กำรจับกุมคดีในต ำบลบ้ำนล ำนำว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. คดียำเสพติด กำรพนัน ท ำร้ำยร่ำงกำย ลักทรัพย์ 

ผู้เสพ ผู้จ ำหน่ำย 
2554 39 20 16 2 7 
2555 74 19 25 0 4 
2556 80 14 20 9 10 

 
กำรเกิดอุบัติเหตุในต ำบลบ้ำนล ำนำว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. บำดเจ็บ (รำย) เสียชีวิต (รำย) 
2554 114 4 
2555 97 1 
2556 107 2 

 
 7. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
  อำชีพ 
  ประชากรต าบลบ้านล านาวประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวน
ยางพารา และมีประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพ  
เลี้ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็นอาชีพเสริม 
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 8. กำรบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  ถนน 
  ถนนลาดยาง จ านวน 8 สาย ระยะทาง   60,315   เมตร 
  ถนนคอนกรีต จ านวน 6 สาย ระยะทาง   11,479   เมตร 
  ถนนลูกรัง จ านวน 96 สาย ระยะทาง 181,594     เมตร 
  ถนนลูกรัง + คอนกรีต จ านวน 12 สาย  
  ถนนลูกรัง + ลาดยาง จ านวน  5 สาย  

  แหล่งน้ ำ 
  1) สระน้ า  19 สระ 
  2) ฝายกั้นน้ า   9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าห้วย, หนอง, บึง 48  แห่ง 

  ไฟฟ้ำ 
  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้      จ านวน     5,438   ครัวเรือน  
  จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน           -   ครัวเรือน 

  ประปำ 
  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    3,747   ครัวเรือน 
  ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้    จ านวน    1,691   ครัวเรือน 
 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

 1. บุคลำกร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 76  คน แยกเป็น 
  - พนักงานส่วนต าบล  20 คน 
  - ลูกจ้างประจ า    1 คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ  17 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป    7 คน 
  - ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย    8 คน 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  22 คน 
  - ผู้ดูแลเด็ก    1 คน 
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 2. สถำนะทำงกำรคลัง  

  รำยรับ  
 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(ประมำณกำร) 
ภาษีอากร 583,941.95 702,154.68 839,520.73 690,000.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

1,185,235.47 593,555.00 935,349.00 666,000.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 137,8769.81 448,365.50 521,979.57 300,000.00 
รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

965,924.00 1,158,989.00 1,339,343.00 1,100,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ด 136,982.82 187,630.20 122,030.00 110,000.00 
ภาษีจัดสรร 20,401,228.06 21,983,346.96 27,524,755.89 23,070,000.00 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,314,451.00 27,150,762.00 27,004,494.19 27,000,000.00 
รวม 44,966,533.11 52,224,803,.34 58,287,472.38 52,936,000.00 
 
  รำยจ่ำย  
 

รำยกำร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(ประมำณกำร) 
งบกลาง 2,542,890.00 2,223,558.00 2,311,380.60 2,918,340 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,120.00 2,971,467.00 3,424,464.00 3,780,900 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,352,303.00 5,690,347.00 6,587,700.00 10,639,000 
ค่าตอบแทน 2,420,350.00 2,946,632.00 2,853,813.50 1,782,000 
ค่าใช้สอย 4,333,801.22 3,413,699.47 3,919,150.75 8,054,600 
ค่าวัสดุ 6,218,862.35 6,182,260.13 6,496,771,02 6,850,060 
ค่าสาธารณูปโภค 817,134.41 1,006,026.44 1,060,257.32 1,730,000 
เงินอุดหนุน 5,053,141.13 5,496,500.00 5,529,345.25 8,705,000 
ค่าครุภัณฑ์ 73,500.00 465,874.01 1,286,508.95 401,500 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,890,307.94 13,342,625.00 20,025,225.00 8,049,600 
รายจ่ายอื่น  25,000.00 25,000.00 25,000 25,000 
รวม 35,599,410.05 43,763,989.05 47,022,845.37 52,936,000.00 
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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

ภารกิจและงบประมาณ 
 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 สินคา้หลักของต 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 (2556 – 2558) องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านล านาว ได้ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปโครงการที่ด าเนินการจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที ่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ 
ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 61 32 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 46 28 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 1 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 5 3 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
12 12 

รวม 129 76 
 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1. ขยายเขตประปา ม. 1 56,800 เงินสะสม 
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 2 694,000 เงินสะสม 
3. ปรับปรุงประปาหลักสิบ – หน้าควน ม. 2 164,000 เงินสะสม 
4. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (เจาะบอ่บาดาล) ม. 2 305,000 เงินสะสม 
5. ขยายเขตประปา ม. 2 24,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
6. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (เจาะบอ่บาดาล) ม. 3 295,000 เงินสะสม 
7. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 323,000 เงินสะสม 
8. ขยายเขตประปา ม. 6 224,000 เงินสะสม 
9. ขยายเขตประปา ม. 6 18,400 เงินสะสม 
10. ขยายเขตประปา ม. 6 35,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
11. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 7 811,000 เงินสะสม 
12. ขยายเขตประปา ม. 7 344,800 เงินสะสม 

13. ปรับปรุงประปา ม. 8 651,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

14. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 9 366,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
15. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นไสยาสน์ ม. 9 225,000 เงินสะสม 
16. ก่อสร้างหอถังประปา ม. 10 513,582 เงินสะสม 
17. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 10 429,000 เงินสะสม 
18. ขยายเขตประปา ม. 11 67,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
19. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 12 156,000 เงินสะสม 
20. ซ่อมเครื่องสูบน้ าประปา ม. 12 33,491 ข้อบัญญัติปี 2556 
21. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 13 345,000 เงินสะสม 
22. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 13 486,000 เงินสะสม 
23.  ซ่อมฝายน้ าลน้ ม. 13 53,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
24.  ขยายเขตประปา ม. 14 38,500 เงินสะสม 
25.  ขยายเขตประปา ม. 14 25,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
26.  ปรับปรุงสระน้ า ม. 15 99,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
27.  ขยายเขตประปา ม. 16 241,000 เงินสะสม 
28.  ขยายเขตประปา ม. 16 41,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
29.  ขยายเขตประปา ม. 16 78,700 ข้อบัญญัติปี 2556 

30.  ไฟส่องทาง 500,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

31. ปรับปรุงถนนสายซอยแยกบางจันสี – หน้าควน ม. 1 81,000 ข้อบัญญัติปี 2556 

32. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก – ทุ่งโคกแค ม.3, 16 758,500 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

33. ก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ านิง่ – ทะเลสองห้อง ม. 5 3,003,800 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

34. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งไสนา – เหนือคลอง ม. 7 907,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

35. ก่อสร้างถนน คสล. สายศรีเทพ 1  ม. 11 1,939,399 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

36. ปรับปรุงบุกเบิกถนนสายศรีเทพ 8 ถึง ศรีเทพ 13 ม. 11 550,500 ข้อบัญญัติปี 2556 

37. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองโตน ม. 11 – ม.13 1,966,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

38. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนธาร ม. 15 599,500 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

39. ปรับปรุงถนนสายบางปริก – หน้าควน ม. 16 335,000 ข้อบัญญัติปี 2556 

40. ซ่อมแซมถนนบ้านนายสุเทพ ม. 1 98,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
41. ซ่อมแซมถนนสายทุง่ปิดน้ า – บางจันสี ม. 1 55,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
42 ซ่อมแซมถนนสายหลักสบิ – ไสเตาอ้อย ม. 2 97,900 ข้อบัญญัติปี 2556 

43. ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสบิ ม. 2 998,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

44. ซ่อมแซมถนนสายหนา้ควน ม. 2 97,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
45. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์อุทิศ ม. 2 65,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
46 ซ่อมแซมถนนสายสมเด็จย่า ม. 2 82,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
47. ซ่อมแซมถนนสายหลักสบิ – ไสเตาอ้อย ม. 2 93,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
48. ซ่อมแซมถนน คสล. สายหลักสบิ ม. 2 70,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
49. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – นาไสยงู ม. 3 95,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
50. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – ห้วยยูง ม. 3 43,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
51. ซ่อมแซมถนนสายบางปริก – นาไสยงู ม. 3 34,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
52. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวนิลคลาน ม. 4 61,600 เงินสะสม 
53. ซ่อมแซมถนนสายนิคม – วังหิน ม. 4 99,100 ข้อบัญญัติปี 2556 
54. ซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ – อ่าวนิลคลาน ม. 4 89,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
55. ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม ม. 4 99,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
56. ซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง ม. 5 87,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
57. ซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม ม. 5 87,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
58. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง ม. 5 83,400 ข้อบัญญัติปี 2556 
59. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน ม. 5 92,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
60. ซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง ม. 5 68,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
61. ซ่อมแซมถนนสายน้ านิ่ง – หน้าควน ม. 5 จด 

สายอ่าวนิลคลาน ม. 4 
93,000 ข้อบัญญัติปี 2556 

62. ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง ม. 5 84,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
63. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 99,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
64. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ป่าเตย ม. 6 24,900 ข้อบัญญัติปี 2556 
65. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 66,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
66. ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน – ไร่ยาว ม. 6 59,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
67. ซ่อมแซมถนนสายแยกทางเข้าหลุมขยะ ม. 6 99,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
68. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ห้วยเรียน ม. 6 18,200 ข้อบัญญัติปี 2556 
69. ซ่อมแซมถนนสายเหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 24,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
70. ซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนบางขันวิทยา ม.7  133,100 ข้อบัญญัติปี 2556 
71. ซ่อมแซมถนนสายทุง่ไสนา ม. 7 93,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
72. ซ่อมแซมท่อระบายน้ าถนนสายห้วยจันทร์หอม ม. 7 59,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
73. ซ่อมแซมถนนสายเหนือคลอง ม. 7 82,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
74. ซ่อมแซมถนนสายพานแพ – ห้วยคุ้งคัง ม. 7 71,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
75. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ ม. 7 43,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
76. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประไพ ม. 8 134,000 เงินสะสม 
77. ซ่อมแซมถนนสายควนหินราว ซอย 2 ม. 8 94,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
78. ซ่อมแซมถนนสายเกาะวา ม. 8 51,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
79. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – บ้านบนควน ม. 9 96,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
80. ซ่อมแซมถนน คศล. สายวัตนานุสิทธิ์ – ต้นท้อน ม. 9 54,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
81. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – บ้านนิคม ม. 10 92,200 ข้อบัญญัติปี 2556 
82. ซ่อมแซมถนนสายควนชก – บางจันสี ม. 10 91,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
83. ซ่อมแซมถนนสายควนชก – บ้านนิคม ม. 10 88,400 ข้อบัญญัติปี 2556 
84. ซ่อมแซมถนนสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว ม. 10 20,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
85. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 4 ม. 11 50,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
86. ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 13 ม. 11 95,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
87. ซ่อมแซมถนนายศรีเทพ 8 ม. 11 40,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
88. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ – นายปาน ม. 12 80,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
89. ซ่อมแซมถนนสาย ตชด.ชา่งกลปทุมวันอนสุรณ์ 10 ม. 13 89,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
90. ซ่อมแซมถนนสายป่าเตย – ควนประ ม. 13 99,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
91. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายค าใสย ม. 13 95,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
92. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิน ม. 13 91,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
93. ซ่อมแซมถนนสายแยกประชาธปิัต ม. 13 22,400 ข้อบัญญัติปี 2556 
94. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจนั ม. 13 29,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
95. ซ่อมแซมถนนสายล านาว – ควนหินราว ซ. 1 ม. 14 41,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
96. ซ่อมแซมถนนสายชอบท ากิจพฒันา ม. 15 22,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
97. ซ่อมแซมถนนสายวงัวารี ม. 15 98,700 ข้อบัญญัติปี 2556 
98. ซ่อมแซมถนนสายโชคพฒันา ม. 15 45,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
99. ซ่อมแซมถนนสายทุง่นาชโีค ม. 15 63,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
100. ซ่อมแซมถนนสายทางเข้าจุดประปาตน้ยูง ม. 15 15,500 ข้อบัญญัติปี 2556 
101. ซ่อมแซมถนนสายช่องหินขาว – ควนทุ่ม ม. 15 61,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
102. ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์พัฒนา ม. 15 95,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
103. ซ่อมแซมถนนสายทุง่โคกแค – ห้วยท้ายเภา ม. 16 37,300 ข้อบัญญัติปี 2556 
104. ซ่อมแซมถนนสายทุง่โคกแค – บ้านบนควน  

และสายสามแยกสวนปาล์ม – บ้านนายสอด ม. 16 
52,200 ข้อบัญญัติปี 2556 

105. ซ่อมแซมถนนสายทุง่ปิดน้ า – สวนปาล์ม และ 
สายทุ่งปิดน้ า – ควนอ้ายมึ่ง ม. 16 

97,300 ข้อบัญญัติปี 2556 

106. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมปอง – นายประพันธ์ ม. 16 31,600 ข้อบัญญัติปี 2556 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
1. อาหารเสริม (นม) 5,014,719.97 ข้อบัญญัติปี 2556 
2. อาหารกลางวันเด็กเล็กสังกัด ศพด. 2,253,160 ข้อบัญญัติปี 2556 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
3. อาหารกลางวันเด็กนักเรียน สังกัดโรงเรียน 5,454,800 ข้อบัญญัติปี 2556 

4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 122,500 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

5. จัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 1,050,000 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

6. วันเด็กแห่งชาต ิ 139,164 ข้อบัญญัติปี 2556 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 44,052 ข้อบัญญัติปี 2556 
8. ซื้อวัสดุดับเพลิง 12,600 ข้อบัญญัติปี 2556 

9. ปรบัปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญรัชต์ภาคย์ 162,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

10. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเค่ียมงาม 776,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

11. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นน้ านิ่ง 976,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

12. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นบางจันสี 312,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

13. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นพรุพรี 378,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

14. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นไสยาสน์ 301,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

15. ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหนือโตน 249,000 
ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

16. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบา้นล านาว 173,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
17. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบรมบ าบัดรักษาฟืน้ฟู ผู้เสพ/

ผู้ติดยาเสพตดิ) 
105,000 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

18. ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 75,775 ข้อบัญญัติปี 2556 
19. ขับขี่ปลอดภัย 13,850 ข้อบัญญัติปี 2556 
20. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 18,112 ข้อบัญญัติปี 2556 
21. ปรับปรุงศนูย์ อปพร. ต.บ้านล านาว 146,000 เงินสะสม 
22. ปรับปรุงสนามกีฬา ม. 13 298,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
23. กีฬาต้านยาเสพตดิ อบต.บา้นล านาว 188,760 ข้อบัญญัติปี 2556 
24. ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 99,919 ข้อบัญญัติปี 2556 
25. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม. 8 276,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
26. สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 126,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
27. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 91,630 ข้อบัญญัติปี 2556 
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
28. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีเทศกาลวัน 

มาฆะบชูา สมโภชน์พระพทุธลีลา แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา 44,545.25 ข้อบัญญัติปี 2556 

29. ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสบิ 30,000 ข้อบัญญัติปี 2556 

30. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,452,100 เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

31. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,102,500 เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

32. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 74,000 ข้อบัญญัติปี 2556 

33. ครอบครัวนี้ (ซุกสุข) 100,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
+ งบ ศพค. 

34. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 98,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
35. อบรมเพิ่มศักยภาพแกนน าพฒันาสงัคม 30,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรมสานกระเป๋า) 30,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
1. ฝังกลบหลุมขยะ 197,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
2. จัดซื้อถังขยะ 108,050 ข้อบัญญัติปี 2556 
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 28,800 ข้อบัญญัติปี 2556 
กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
1. อบต.พบประชาชน 48,882 ข้อบัญญัติปี 2556 
2. จัดท าแผนพัฒนาสามป ี 15,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 132,053 ข้อบัญญัติปี 2556 
4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 57,835 ข้อบัญญัติปี 2556 
5. รับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจฬุาภรณ ์ 294,979 เงินสะสม 
6. ซื้อวัสดุส านักงาน 194,920.05 ข้อบัญญัติปี 2556 
7. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25,369 ข้อบัญญัติปี 2556 
8. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 514,770 ข้อบัญญัติปี 2556 
9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 139,470 ข้อบัญญัติปี 2556 
10. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 111,880 ข้อบัญญัติปี 2556 
11. ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 6,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
12. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 30,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
13. ทุนการศึกษา 47,400 ข้อบัญญัติปี 2556 
14. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของพนักงาน 99,950 ข้อบัญญัติปี 2556 

15. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 686,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

16. ต่อเติมอาคารส านักงาน 673,000 ข้อบัญญัติปี 2556 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
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3.3   กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2556  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานจริงเพียง 
ร้อยละ 58.91 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2556 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 และจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนมีความพอใจ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
73.75 นับได้ว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวฉบับที่ผ่านมาได้มีผลด าเนินการเชิง
คุณภาพในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

 
 เพ่ือให้การท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 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  

 
“ประชำชนมีสุข   ชุมชนพัฒนำ” 

   
ประชำชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่

เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ชุมชนพัฒนำ   หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  เส้นทางคมนาคมสะดวก มี

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อด ารงชีวิต  
 
4.2   พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมเซียน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาชีพ กลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
4.3  เป้ำประสงค ์
 1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
 5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
 6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
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  4.4  ยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้
มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

1.2 พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 

1.3 พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ส่วนโยธา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานปลัด 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกัน

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 

2.3 รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
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 ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ส านักงานปลัด 

2.7 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

ส านักงานปลัด 

2.8 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน 

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 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด 
บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานปลัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกระบวนการประชา
สังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับ
ชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

ส านักงานปลัด 

5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ส านักงานปลัด 

5.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักงานปลัด 

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

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4.  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติปัญญา อารมณ์

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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เป้ำหมำยหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม

ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต ากว่า 5.0 คะแนน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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 าคัญกับ 
   (1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
   (2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
   (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  
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   (6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  

   (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน ให้

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

และสังคม ให้ความส าคัญกับ 
   (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน

อนุภูมิภาคต่างๆ  
   (2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
   (3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   (4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่

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  
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   (5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   (6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

   (7) การควบคุมและลดมลพิษ  
   (8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
4.6  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  
   7)  แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชั่วคราวเพ่ือให้ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถ
รับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
    8)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ พักหนี้
ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี  
และปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ท าให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 
300 บาท ผู้จบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ่ายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 
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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 ดทู นและพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
  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  
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  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 สร้างเสริมมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ให้ทันสมัย สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ด าเนินการโดยอิสระ และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 
 
4.7  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“ศูนย์กลำงกำรสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ” 
 
นิยำม  :  ”ศูนย์กลำงกำรสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจกำรเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตอน) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
(การแปรรูปและการผลิตสินค้าส าเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ศักยภาพส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถด าเนินการได้ในระดับพ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิ  ปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

นิยำม : ”ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ”  แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่า  คุณค่า ตลอดจน
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สร้างรายได้  และกระจายรายได้ สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและ
ยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์รวม 
 1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่
ระบบเศรษฐกิจ 
 2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน 
การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ประเด็นยุทธศำตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ
ส่งออก 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
4.8  แผนพัฒนำจังหวัด 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
“นครแห่งกำรเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 

ค ำนิยำมวิสัยทัศน์  
 

ค ำจำกวิสัยทัศน์ หมำยถึง 
นครแห่งกำรเรียนรู้
  

วิถีชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการด าเนินชีวิตให้
เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม 
พัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษา
ไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 
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ค ำจำกวิสัยทัศน์ หมำยถึง 
นครแห่งกำรเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับ

สากล  อุตสาหกรรมการเกษตรมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้าง
เศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของจังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่ งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบ
การเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน  เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
 

นครแห่งกำรท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งใน
ด้านแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับ
โลก และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้าน
การประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ยึดหลักการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้
ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่น่ำอยู่ ประชาชนในสังคม อยู่ดีกินดี มีอาชีพมีรายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การ
คมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี มี
การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และมีความเป็นจังหวัด
ประชาธิปไตย และยึดนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง บ้าน หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมร่วม “นครเข้มแข็ง” โดยเน้น
ศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑. กรรมการหมู่บ้าน
เข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมแรงพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ใช้ข้อมูล
บัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนชุมชนคุณภาพ ๓. เข้าถึงแหล่ง
ทุน สนับสนุนการออม องค์กรการเงินเข้มแข็ง และ ๔. บริหารจัดการดี 
สวัสดิการชุมชนทั่วถึง แก้ปัญหาความยากจนยั่งยืน  

 
จุดยืนกำรพัฒนำของจังหวัด (Positioning) 

1. นครแห่งธรรม นครแห่งศรัทธา 
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
3. นครหัตถศิลป์ หัตถกรรม 
4. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศำตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ 

เกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ

มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี

ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได้

มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพ่ือการอยู่ดี มีสุข 

 
เป้ำประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 

1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
2. รักษาฐานรายได้เดิมและเพ่ิมรายได้ใหม่ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
4. ระบบการผลิตและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4.9  แนวทำงด ำเนินกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบคมนำคม 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม - สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ใน อปท.ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิด
บริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop 
Service) การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single 
Services Inspection) และด่านศุลกากรแบบ 
Single window 
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▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน - สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อย
สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า 

- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบท า
การค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุน
และเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและ
ส่งสินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. 
อ านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ 
และประสานให้เอกชนด าเนินการ 

- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา
พ้ืนที่การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการในลักษณะของการรวมกลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิม
อ านาจต่อรองรับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล - เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น 

- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียน
การค้า (อบจ.) 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/
การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างเส้นทาง
เครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ 
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ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว การ

บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการ
และด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้
มาใช้ในการด าเนินงาน 

- จดัเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความ
สะดวกเช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 

- จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้บริการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบ
และกฎจราจรของประเทศไทย และก าชับให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษา  
อังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่าง 
ชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นที่การฟังและพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 
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ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่
อย่างจ ากัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบ
และมีความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็น
ภาษาสากลและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน และ
การศึกษาต่อ 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย - ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน 

ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 

Supply and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for 

Local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน

ครอบครัว (Maternal Child Health and 
Family Planning) 

7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple 
Treatment) 

8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Health)  
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่

ติดต่อ (Accident and Noncommunicable 
Disease Control) 
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ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 

- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับ
การตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 

- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมท่ีมี
ความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่าง
จริงจัง 

- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญ
ของ อปท. 

 
▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ 
การรุกรานที่ดินท ากิน และการท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.
เป็นแม่ข่ายในการสร้างโรงก าจัดขยะรวม และ
การแยกขยะ 

- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 

- จัดการที่ดินท ากิจและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยาน
และป่าสงวนให้มีความชัดเจน 

- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 
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▪ กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 
ผลกระทบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการ
เรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา  
รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์
อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน 
เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การ
แต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร และขนม
ไทย 

- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพัน
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

- จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ 
หอสมุดท้องถิ่น เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็น
ไทย 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 
4.10  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 
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  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 
   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 
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   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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แผนที่ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Strategy Map) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

พนัธกิจ 
พฒันาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

พฒันาคุณภาพชีวติและสงัคม
ใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุข รองรับ
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมพฒันา
อาชีพ กลุ่มอาชีพ
เสริมในชุมชน 

พฒันาการบริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหค้งสภาพและ
ปลอดมลพิษ 

วิสยัทศัน์ ประชาชนมีสุข  ชุมชนพฒันา 

ยทุธศาสตร์ การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสงัคม 

การพฒันา
เศรษฐกิจ 

การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รภายใตร้ะบบธรรมภิบาล 

แนวทาง 
การพฒันา 

  -  พฒันาเสน้ทางคมนาคมใน
ต าบลใหไ้ดม้าตรฐาน 
สะดวกปลอดภยัอยา่ง
ทัว่ถึง 

  - พฒันาแหล่งน ้ าใหเ้พียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

  - พฒันาสาธารณูปโภคใหม้ี
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงทุก
พ้ืนท่ี 

  -  พฒันาคุณภาพการศึกษา 
  - ส่งเสริมสุขภาพอนามยั รณรงค์

ป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
พฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนใหถู้ก
สุขลกัษณะ 

  - รณรงคป้์องกนัควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพื่อลด
จ านวนผูเ้สพและผูเ้ก่ียวขอ้งให้
นอ้ยลง 

  -  ส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชน 
สงัคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภยัเพื่อความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

  - พฒันาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส
ใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกก าลงั
กายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

  - ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
พฒันาฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม 

  -  สงเคราะห์และพฒันาเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสใน
สงัคมใหม้ีคุณภาพชีวติท่ีดีและ
พึ่งพาตนเองได ้

  - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

  -  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและพฒันากลุ่ม
อาชีพ   

  - สร้างความเขม้แข็งใหก้บั
เกษตรกร พฒันาใหค้วามรู้
และเทคนิควิธีการในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - การอนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ท่ีเหมาะสมต่อ
สภาพแวดลอ้มของชุมชน 

 - เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการก าจดั บ าบดัมลพษิ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

 

  -  ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของกระบวนการประชา
สงัคมในการบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในระดบัชุมชน 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

  - พฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

  - พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการ 

เป้าประสงค ์
เสน้ทาง
คมนาคม
ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
น ้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
และมีรายได้
เพียงพอ 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจใน
คุณภาพการ
ใหบ้ริการ 



42 
 

ส่วนที่ 5  กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4    ศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ชั้นน ำของภูมิภำค ได้มำตรฐำน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่ง 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 แนวทำงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในต ำบลให้ได้มำตรฐำน สะดวก ปลอดภัย อย่ำงทั่วถึง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายชุม ม.1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีต กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 

700,000 บาท 
 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบาง
จันสี – หน้าควน ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท 
(1,000,000 บาท) 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

3 บุกเบิกถนนสายหน้าสระน้ า 
– ม. 16  ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

  500,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางเพิ่มขึ้น ส่วนโยธา 

4 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชุม 
สุดชู ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  500,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางเพิ่มขึ้น ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หน้าควน ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หลักสิบ ม. 2 

เพื่อปรับปร  งเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 บาท 

1,000,000 บาท 
(998,000 บาท) 

   ความยาว มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ราษฎรอุทิศ 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
คลองล าตัง ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง   1,000,000 บาท  ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

9 ปรับปรุงถนนสายหลักสิบ 
ซอย 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  200,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างท่อเหลีย่มหน้าควน 
ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง    300,000 บาท ความยาวท่อ
เหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

11 บุกเบิกถนนช่องแค – บ้าน
นายสุบิน ม. 2 

เพือ่เพิ่มเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สมเด็จย่า ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

13 บุกเบิกถนนสายสมเด็จย่า 
(ต่อเนื่อง) ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างถนนลาดยางยางปริก 
– ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างถนนลาดยางบางปริก 
– ลานวัว – ควนประ ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 600 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างท่อเหลีย่มซอยถาวร 
(ห้วยยูง) ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง   300,000 บาท  ความยาวท่อ
เหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยใจ
สมบูรณ์ ม. 3 

เพื่อปร  บปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

  450,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสุข
สบาย ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

   450,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธรา 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
ถาวร ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

   450,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบาง
ปริก – เกาะวา ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   800,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ช่องวัว ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายกิ้มต้วน ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธาร 

23 ปรับปรุงถนนสายช่องวัว – 
หน้าควน ม. 16  ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยา 
1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

24 บุกเบิกถนนสายอ่าวนลิคลาน 
ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

25 บุกเบิกถนนสายสระน้ าพรุพรี 
ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
อ่าวนิลคลาน – อ่าวลุงคง ม. 
4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบ
สระน้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่าว
ลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านป้าสาว ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
เทพเจริญ ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

31 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
สมเกียรติ ม. 5 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึน้ 

ส่วนโยธา 

32 บุกเบิกถนนสายหน้าส านัก
สงฆ์ – คลองงาย ม. 5 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

33 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่
ใน – ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

34 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

35 บุกเบิกถนนสายเหนือโตน – 
ห้วยเรียน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  300,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

36 บุกเบิกถนนสายไร่ใน – 
คลองโตน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  300,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธรา 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไร่
ยาว – ห้วยเรียน ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

38 ก่อสร้างสะพานห้วยเรียน ม. 
6 – ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

สะพาน 1 แห่ง    1,500,000 บาท ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

39 บุกเบิกถนนสายห้วยเรยีน – 
ป่าเตย ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 



47 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

40 บุกเบิกถนนสายไร่ใน – 
เหนือโตน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

41 ก่อสร้างสะพานห้วยเหรียง  
ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง   800,000 บาท  ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

42 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือคลอง ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

43 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ทุ่งไสนา – เหนือคลอง ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

44 บุกเบิกถนนสายน้ าแดง ม. 7 เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  300,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

45 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ห้วยคุ้งคัง ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

   3,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

46 ก่อสร้างท่อเหลีย่มล าห้วย
ใหญ่ ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง    300,000 บาท ความยาวท่อ
เหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ห้วยท้ายเภา ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

48 ปรับปรุงถนนสายเกาะวา  
ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 



48 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ห้วยหินเพิง ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

50 ปรับปรุงถนนสายวังแทงเข้ 
ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

51 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ทับควาย ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000 บาท 
 

 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสันตสิุข 
ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  700,000 บาท 
 

 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

53 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก – บ้านป้าโมย้ ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก – บางจันสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

55 คูระบายน้ าถนนสายควนชก 
– บางจันสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า    200,000 บาท ความยาวคู
ระบายน้ า 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

56 บุกเบิกถนนสายศรีเทพ 7 – 
บ้านลุงเอียด ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 



49 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 24  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศรี
เทพ 3 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ่อ
ดิน ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

  450,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศรี
เทพ 13  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

61 ก่อสร้างสะพานเช่ือม ม. 11 
– ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง    800,000 บาท ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

62 ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ 
ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

   200,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศรี
เทพ 12  ม. 11  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศรี
เทพ 7 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 



50 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อม
ถนนศรีเทพ 10 – ศรีเทพ 15 
ม. 11 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

66 บุกเบิกถนนสายบ้านนายช้อย 
ม. 11 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสิทธิ์ – ควนอีแหวง 
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

68 ก่อสร้างสะพานถนนสายบา้น
ยายพร้อม ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพาน 1 แห่ง   800,000 บาท  ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

69 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
ศรีทัย – บ้านนายเวียง ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

70 บุกเบิกถนนสายเกาะปรา้ว – 
ป่าเตย ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,00 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

71 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตถนน
สายบ้านนายเวียง – ท่าคลอง
ออก ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง    1,000,000 บาท ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

72 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เกาะปร้าว – ควนอีแหวง 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาวกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

73 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด. ช่างกล ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน  

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 



51 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

74 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนประ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

75 บุกเบิกถนนสายบ้านนายริน 
– ควนประ ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

76 บุกเบิกถนนรอบป่าสาธารณะ 
ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

77 บุกเบิกถนนสายบ้านนายค า
ใสย – ควนแดง  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ส าราญราษฎร์ ม. 14  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ราษฎร์พัฒนา ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หลังตลาดล านาว ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
รัตนธาร ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

82 บุกเบิกถนนราษฎร์อุทิศ  
ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. 

100,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
วังวารี ม. 15  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโก
ผ่องอุทิศ ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ช่องหินขาว – ควนทุ่ม ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,300 ม. 

   200,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

86 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม – 
ควนตีน ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ชอบท ากิจพัฒนา ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,600 ม. 

   3,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

88 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบาง
ปริก – ทุ่งโคกแค ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตควน
ไอ้มึ่ง – ม. 1  ท. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

90 ถนนหินคลุกทุ่งโคกแค – 
หน้าควน ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม. 

  500,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุ่งโคก
แค – ห้วยท้ายเภา ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

  1,500,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุ่งปิด
น้ า – ปากคลอง ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

  1,500,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

93 ปรับปรุงถนนทุ่งโคกแค – 
เกาะปร้าว ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนยา 

94 บุกเบิกถนนทุ่งโคกแค – สวน
ปาล์ม ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  300,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

95 ถนนหินคลุกสายหัวสะพาน
บางปริก – บ้านนายสวสัดิ์ ม. 
16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

96 บุกเบิกถนนหน้าควน – ช่อง
วัว ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม.  

   500,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

97 บุกเบิกถนนหน้าควน – สวน
ปาล์ม ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

98 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนให้มี
ความสะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดทุก
สายในต าบลบ้านล านาว 

2,000,000 บาท 
 

 2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

99 ซ่อมแซมสะพานภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมสะพานให้มี
ความสะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานท่ีช ารุด
ในต าบลบ้านล านาว 

200,000 บาท  200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4    ศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ชั้นน ำของภูมิภำค ได้มำตรฐำน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่ง 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหนา้ควน 
ม. 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    300,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง 
บางปริก ม. 3 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง 300,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 เจาะบ่อบาดาลส านักสงฆ์บาง
ปริก ม. 3 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ขุดสระน้ าขนาดเล็ก ม. 5 เพื่อให้มีน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

สระน้ าขนาดเล็ก    300,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา  
ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1  บ่อ   400,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลประปา  
ม. 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองย่าน
บ้า ม. 6 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง   300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม. 7 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง   300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 7 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง 
ป่าเตย ม. 13 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง   400,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ขุดบ่อบาดาลประปา ม. 13 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองน้ า
แดง ม. 14 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านปาก
คลอง ม. 16 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบาง
ปริก ม. 16 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 เป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

บ่อบาดาลสาธารณะใน
ต าบลบ้านล านาว 

20,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

เพื่อให้มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4    ศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำและโลจิสติกส์ชั้นน ำของภูมิภำค ได้มำตรฐำน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่ง 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.3 แนวทำงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ขยายระบบประปาบ้าน 
นายเคลา้ ม. 1 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ผู้ใช้น้ าประปา จ านวน 
100 ครัวเรือน 

   100,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างประปาหน้าควน  
ม. 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง   600,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 4 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    600,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
(บ้านน้ านิ่ง) ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 500,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    600,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงระบบประปา ม. 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง   500,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างระบบประปาควนตีน 
ม. 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 500,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ปรับปรุงระบบประปา ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 200,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

10 ปรับปรุงประปาภเูขา ม. 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง   400,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพยีงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    600,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างระบบประปา ม. 14 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 300,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างประปาหน้าควน ม. 
16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในต าบลบ้านล า
นาว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปาที่ช ารุดใน
ต าบลบ้านล านาว 

200,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ขยายเขตประปาภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปา 
500 ครัวเรือน 

100,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ติดตั้งและซ่อมแซม 
ไฟส่องทาง 

เพื่อให้มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ไฟส่องทางตามจดุเสีย่ง
และทางแยก 

100,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

17 หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สาย ม. 3 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายและเสียง
ตามสาย 

   500,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

18 เสียงตามสาย  ม. 4 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย    300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

19 ปรับปรุงหอกระจายข่าว ม. 8 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว    300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

20 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
ม. 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว   200,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

21 เสียงตามสาย ม. 12 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย   300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

22 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 ม. 14 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย   300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.1 แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 อาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหารที่
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารกลางวันเด็กเล็ก/
นักเรียนใน ศพด.และ 
ร.ร. 

11,858,000 บาท 
(11,857,600 บาท) 

 

 11,858,000 บาท 
(11,858,000 บาท) 

 

11,858,000 บาท 
(11,858,000 บาท) 

 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหารที่
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) เด็ก
เล็ก/นักเรียนใน ศพด.
และ ร.ร. 

5,031,000 บาท 
(5,030,060 บาท) 

 5,031,000 บาท 
(5,301,000 บาท) 

5,031,000 บาท 
(5,301,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชน 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
1,000 คน 

160,000 บาท 
(150,000 บาท) 

 160,000 บาท 
(160,000 บาท) 

160,000 บาท 
(160,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 

4 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ทักษะทาง
วิชาการและส่งเสริม
ให้เด็กเห็นความส าคญั
ของการ 
ศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 

เด็กเล็กใน ศพด. สังกัด 
อบต.บ้านล านาว ทั้ง 7 
ศูนย์ 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีทักษะการ
เรียนรู้ทางวิชาการ
และเห็น
ความส าคญัของ
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

5 พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก อบต.บ้าน
ล านาว 

เพือ่พัฒนาความรู้และ
ความสามารถของ
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก อบต.บา้นล า
นาว จ านวน 31 คน 

40,000 บาท 
(62,000 บาท) 

 40,000 บาท 
(40,000 บาท) 

40,000 บาท 
(40,000 บาท) 

จ านวนผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

6 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสมัพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามัคคี มี
ระเบียบวินยั การ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
และส่งเสรมิฒนาการ 
ของเด็กท้ัง 4 ด้าน 

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

60,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 60,000 บาท 
(60,000 บาท) 

60,000 บาท 
(60,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามวัย 
รู้จักการอยูร่่วมกับ
ผู้อื่น รู้จักกฎ 
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 

ส านักงานปลัด 

7 จัดซื้อโตะ๊ท างานผู้ดูแลเด็ก เพื่อใหม้ีความสะดวก
และปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โต๊ะท างาน จ านวน 2 
ตัว 

7,000 บาท    จ านวนโต๊ะ
ท างาน 

การปฏิบัติงานของ
ผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว ทั้ง 7 
ศูนย์ 

100,000 บาท  100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน ศพด.
ที่มีสภาพ 
แวดล้อม
เหมาะสม 

ศพด. มี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

9 ซ่อมแซมอาคารเรยีน ศพด. เพื่อให้ ศพด. มีอาคาร
เรียนที่เหมาะสม 
ปลอดภัย 

อาคารเรยีน ศพด. ทั้ง 7 
ศูนย์ 

100,000 บาท  100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน ศพด. 
ที่มีอาคารเรียน
เหมาะสม 
ปลอดภัย  

ศพด.มีอาคาร
เรียนที่เหมาะสม 
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

10 เด็กบ้านล านาวก้าวไกลสู่
อาเซี่ยน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อาเซียนให้แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด. สังกัด 
อบต. บ้านล านาวทั้ง 7 
ศูนย์ 

50,000 บาท  50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีความรู้สู่
อาเซียน 

ส านักงานปลัด 

 



61 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.2 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในต าบล
บ้านล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ปีละ 30 % 

178,900 บาท 
(173,000 บาท) 

 

 178,900 บาท 
(178,000 บาท) 

178,900 บาท 
(178,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ 

ประชาชนมี
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพผู้น าด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาบทบาท  
อสม. และผู้น าชุมชน
ให้เป็นผู้น าในการ
จัดการสุขภาพชุมชน 

อสม.และผู้น าชุมชน 
ทั้ง 16 หมู่บ้าน ไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพ 

160,000 บาท    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อสม.และผู้น ามี
ศักยภาพในการ
ท างาน 

ส านักงานปลัด 

3 เฝ้าระวังและป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน 

อสม. ท้ัง 16 หมู่บ้าน 80,000 บาท    จ านวนชุมชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
โรคตดิต่อ 

ส านักงานปลัด 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 
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 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.3 แนวทำงรณรงค์ป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพื่อลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง  
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่โดยการบรูณา
การและประสานพลัง
แผ่นดินทุกภาคส่วน 

พื้นที่ต าบลบ้านล านาว  
16 หมู่บ้าน 

100,000 บาท 
 

   ร้อยละของ
ปัญหายาเสพ
ติดที่ลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักงานปลัด 

2 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในชุม 

จุดเสีย่งในต าบลบ้าน 
ล านาว 

  100,000 บาท  ร้อยละของ
ปัญหายาเสพ
ติดที่ลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เพื่อให้เยาวชน
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

เด็กและเยาวชนจ านวน 
70 คน 

50,000 บาท    จ านวนเด็ก
และเยาวชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
และใช้ชีวิตได้
อยา่งมีความสุข 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
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2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.4 แนวทำงรณรงค์ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภยัเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก อปพร. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานแก่ 
อปพร. 

อปพร. และเจา้หน้าท่ี 
อบต.บ้านล านาว 100 
คน 

100,000 บาท    จ านวน อปพร. 
เข้าร่วมกิจกรรม 

มี อปพร.มีความรู้ 
ความ สามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

2 ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนและลด 
อุบัติเหต ุ

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลของต าบลบ้าน
ล านาวลดลง 

80,000 บาท 
(80,000 บาท) 

 80,000 บาท 
(80,000 บาท) 

80,000 บาท 
(80,000 บาท) 

ร้อยละการ
เกิดอุบัติเหต ุ

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 

10,000 บาท 
(10,000 บาท) 

 10,000 บาท 
(10,000 บาท) 

10,000 บาท 
(10,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 

4 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการประชาชน
กรณีเจ็บป่วยหรือเกิด
อุบัติเหต/ุภัยต่าง ๆ 

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานเมื่อ 
เกิดภัย 

วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับเพลิง 

100,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

6 จัดซื้อเรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เพื่อใช้งานการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดภยั 

เรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 2 ล า 

20,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
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2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.5 แนวทำงพัฒนำกำรกีฬำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงท่ัวถึง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 กีฬาต้านยาเสพติด  
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการเล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลบา้น 
ล านาว 16 หมู่บ้าน 

250,000 บาท 
(300,000 บาท) 

 250,000 บาท 
(250,000 บาท) 

250,000 บาท 
(250,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

2 จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการเล่นกีฬา 

จัดซื้อวัสดุกีฬาให้
หมู่บ้านท้ัง 16 หมู่บ้าน 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนหมู่บ้าน
ได้รับวสัดุกีฬา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

3 ปรับปรุงศูนย์ออกก าลังกาย
ชุมชน ม. 3 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลัง
กาย 

ศูนย์ออกก าลังกาย
ชุมชน 

  100,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

4 สนามกีฬาหมู่บ้าน ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกาย 

สนามกีฬาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

   300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บา้น 
ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

สนามกีฬาหมู่บ้าน    300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
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 2.6 แนวทำงส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและรักษำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

35,000 บาท 
(35,000 บาท) 

 35,000 บาท 
(35,000 บาท) 

35,000 บาท 
(35,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ก่อให้เกิดความ
สามัคคี เป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกนั 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชา สมโภชน์พระพุทธ
ลีลา แหผ่้าห่มพระ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
งานประเพณีวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 

3 สืบสานวันกตัญญู  
รดน้ าด าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
วันส าคัญของไทยและ
ให้ลูกหลานรดน้ าขอ
พรจากผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุและครอบครัว 
จ านวน 480 ครอบครัว 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
ครัวเรือน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวผู้สูงอายุ
มีความรักความ
อบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไปสู่คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในต าบล 
บ้านล านาว 

30,000 บาท 
 

 30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 

จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
อนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ ์

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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5 ส่งเสริมศาสนาถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้เรียนรู้ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

เด็กเล็กใน ศพด. อบต.
บ้านล านาว 

20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

 20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กเรียนรู้
ประเพณีถวาย
เทียวพรรษา 

ส านักงานปลัด 

6 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  
และอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 บาท 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
สนใจในประเพณี
ส าคัญของท้องถิ่น
มากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 

7 ส่งเสริมงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทงไว้ให้คนรุ่น
หลังไดส้ืบสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

50,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรักใน
ประเพณีส าคญั
ของท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

8 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรม 
เกิดค่านิยมที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา 

เด็กและเยาวชน  
ต าบลบ้านล านาว ร่วม
กิจกรรม 50 คน 

50,000 บาท  50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก และ เยาวชน 
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในหลักธรรม
ทางศาสนา และ 
สามารถน าไป
ปฏิบัติ  ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานปลัด 

9 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม เพื่อให้เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค ์

เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านล านาว เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน  

50,000 บาท  50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงประสงค ์

ส านักงานปลัด 

 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
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2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.7 แนวทำงส่งเสริมสงเครำะห์และพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและพึ่งพำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

9,444,000 บาท 
(8,452,100 บาท) 

 9,444,000 บาท 
(9,444,000 บาท) 

9,444,000 บาท 
(9,444,000 บาท) 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 500 บาท 

1,236,000 บาท 
(1,102,500 บาท) 

 1,236,000 บาท 
(1,236,00 บาท) 

1,236,000 บาท 
(1,236,00 บาท) 

จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง 
เดือนละ 500 บาท 

72,000 บาท 
(78,000 บาท) 

 72,000 บาท 
(72,000 บาท) 

72,000 บาท 
(72,000 บาท) 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 

4 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
และเป็นประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน จ านวน 
50 คน 

50,000 บาท    จ านวนเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิต 

ส านักงานปลัด 

5 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านล านาว 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ให้ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในต าบล 
บ้านล านาว 

100,000 บาท  100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

6 พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพิม่
ศักยภาพให้แก่ตนเอง 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้านล า
นาว จ านวน 200 คน 

100,000 บาท    จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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7 ครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

ครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 30 
ครอบครัว 

100,000 บาท  100,000 บาท  
(100,000 บาท) 

100,000 บาท  
(100,000 บาท) 

จ านวน
ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

8 ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการต าบล
บ้านล านาว 

เพือ่ให้ผู้พิการได้รับ
การดูแลอย่างถูกวิธ ี

อาสาผูดู้แลผู้พิการ 
จ านวน 50 คน 

50,000 บาท  50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
อาสาสมัคร
เข้าอบรม 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

9 เยาวชนสานสมัพันธ์ผูสู้งอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
เยาวชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน สรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างวัย 

ผู้สูงอายุและเยาวชน
ร่วมกิจกรรม จ านวน 
100 คน 

50,000 บาท 
 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุและบุตร
หลานมี
ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
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2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.8 แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ม. 5 

เพือ่ให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

   200,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 6 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค ์1 
หลัง 

   300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 7 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

  400,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 9 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนร่วม 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง 

   300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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5 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 10 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

  300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 10 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

  200,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ม. 15 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

ศาลาเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

200,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1   กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพและน ำนวัตกรรมเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
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3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3.1 แนวทำงส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้

เพื่อสร้างอาชีพเสริม
ให้กับประชาชน 

ประชาชนต าบลบา้นล า
นาวฝึกอาชีพเสรมิ 
จ านวน 30 คน 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนต าบลบา้นล า
นาว 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1   กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพและน ำนวัตกรรมเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
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3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3.2 แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนำให้ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนต าบลบา้นล า
นาว 16 หมู่บ้าน 

  100,000 บาท  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ น้ ำ สิ่งแวดล้มและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรใช้พลังงำนสะอำด 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 



73 
 

4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แนวทำงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมำะสมต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ขุดลอกสระอ่าวนิลคลาน  
ม. 4 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า     300,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ขุดลอกห้วยล าเพ็ง ม. 5 เพื่อให้มีน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกห้วย 1 แห่ง   300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ขุดลอกฝายน้ าล้นเหนือโตน 
ม. 6 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น   200,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม. 6 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า    200,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ขุดลอกแหล่งน้ าและปรับปรุง
ฝายน้ าล้น ม. 7 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกแหล่งน้ าและ
ฝายน้ าล้น 

  200,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าคอก
วัว ม. 7 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้ าให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
1 แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์  
รักษ์สิ่งแวดล้อม ม. 9 

เพื่อคงสภาพ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สวยงาม ร่มรื่น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง    100,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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8 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกโตน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ของน้ าตกโตนให้มี
ความสะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง    100,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

9 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้ า ม. 15 

เพื่อขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
น้ าให้สะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระน้ า 1 แห่ง 

  200,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

10 ขุดลอกแหล่งน้ าบ้านนาย
สนั่น – นายประจัน – นาย
พิณทิพย์ ม. 16 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกแหล่งน้ า 1 แห่ง    300,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ น้ ำ สิ่งแวดล้มและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรใช้พลังงำนสะอำด 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 
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4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แนวทำงเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 จัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากชุมชน 

ถังขยะ จ านวน 100 ถัง 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนชุมชน
ที่ใช้บริการ 

ชุมชนมีความ
สะอาด 

ส านักงานปลัด 

2 ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากชุมชน 

ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ  200,000 บาท 
(300,000 บาท) 

 200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 

หลุมขยะรองรับ
ขยะจากชุมชนได้
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

3 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อสร้างระบบการ
ก าจัดขยะแบบครบ
วงจร 

เตาเผาขยะ 1 ชุด 3,000,000 บาท 
 

   จ านวนชุมชน
ไม่มีปญัหา
ขยะ 

ชุมชนมีความ
สะอาด 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
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 5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรประชำสังคมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 
            ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา 
และกิจกรรมวันส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานพิธ ี
และงานรัฐพิธี ท่ี
รัฐบาล หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนดจัดขึ้น 

กิจกรรมงานรัฐพิธ ีพิธี
ทางศาสนา และวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

 20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

จ านวน
กิจกรรม 

เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ชุมชนและ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

2 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  
12 สิงหา 

100,000 บาท 
 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมกัน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ 

ส านักงานปลัด 

3 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา  

100,000 บาท 
 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมกัน
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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4 บูรณาการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามป ี

เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาสามปีมี
ความเชื่อมโยงกับแผน
ชุมชน ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ 

คณะกรรมการการจัดท า
แผนฯ  
หัวหน้าส่วนราชการ 
ตัวแทนประชาคม  
ผู้น าชุมชน ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

50,000 บาท 
 

 50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

จ านวนผู้มสี่วน
ร่วม 

ประชาชนส่วน
ราชการมสี่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
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5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.2 แนวทำงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

วัสดุเพื่อในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
ส านักงานปลัด

ส่วนโยธา 
2 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
ส านักงานปลัด

ส่วนโยธา 
3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
ส านักงานปลัด

ส่วนโยธา 
4 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้าน 

งานครัว 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

10,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

5 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุม 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

ระบบเครื่องเสียงห้อง
ประชุม 

50,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

เครื่องสูบน้ า 1 เครื่อง 100,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 
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7 จัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

เครื่องตบดิน 1 เครื่อง 20,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

8 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

รถบรรทุกขยะ 300,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคม กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อกำรอยู่ดีมีสุข 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
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5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.3 แนวทำงพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บำท) 
 2559 

(บำท) 
2560 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน อบต.
บ้านล านาว 

400,000 บาท 
 

 400,000 บาท 
(400,000 บาท) 

400,000 บาท 
(400,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้ าประปา 

เพื่อให้ผู้ดูแล
น้ าประปามีทักษะและ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิตน้ าประปา
และผูดู้แลประปา
หมู่บ้านในต าบลบ้านล า
นาว 

100,000 บาท    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว อ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 

ล ำดับ ชือ่โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
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ที ่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางยางปริก – นาไสยูง ม. 3 2,000,000 บาท 2,000,000 2,000,000 6,000,000 อบจ.นครศรีธรรมราช 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนิคม-วังหิน ม. 4 2,000,000 บาท 2,000,000 2,000,000 6,000,000 อบจ.นครศรีธรรมราช 

3 ก่อสร้างลาดยางสายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง  
ม. 5 

2,000,000 บาท 2,000,000 2,000,000 6,000,000 บาท อบจ.นครศรีธรรมราช 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหินราว –  
บางปริก ม. 8 

2,000,000 บาท 2,000,000 2,000,000 6,000,000 บาท อบจ.นครศรีธรรมราช 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว 
ม. 10 

2,000,000 บาท 2,000,000 2,000,000 6,000,000 บาท อบจ.นครศรีธรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 5  บัญชีโครงกำรพัฒนำ 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2558 - 2560) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 



82 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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 าบลให้

ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
21 17,000,000 41 28,500,000 41 27,700,000 103 73,200,000 

 1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

3 720,000 4 1,400,000 8 3,000,000 15 5,120,000 

 1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

7 1,900,000 6 2,300,000 9 4,000,000 22 8,200,000 

รวม 31 19,620,000 51 32,200,000 58 34,700,000 140 86,520,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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 10 17,456,000 9 17,449,000 9 17,449,000 28 52,354,000 
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 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

3 418,900 1 178,900 1 178,900 5 776,700 

 2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพ
และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

2 150,000 1 100,000 - - 3 250,000 

 2.4 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6 360,000 3 140,000 3 140,000 12 640,000 

 2.5 แนวทางพัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถึง 

2 350,000 3 450,000 4 950,000 9 1,750,000 

 2.6 แนวทางส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

9 435,000 9 435,000 9 435,000 27 1,305,000 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 
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 2.7 แนวทางสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

9 11,202,000 7 11,052,000 7 11,052,000 23 33,306,000 

 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน 

1 200,000 3 900,000 3 800,000 7 1,900,000 

รวม 42 30,571,900 36 30,704,900 36 31,004,900 114 92,281,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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         
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 3.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

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

 3.2 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวม 2 60,000 3 160,000 2 60,000 7 280,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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 
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 4.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 

- - 5 1,200,000 5 1,000,000 10 2,200,000 

 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด 
บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3 3,300,000 2 300,000 2 300,000 7 3,900,000 

รวม 3 3,300,000 7 1,500,000 7 1,300,000 17 6,100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 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 
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 5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ประชาสังคม 
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

4 270,000 4 270,000 4 270,000 12 810,000 

 5.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

8 780,000 3 300,000 3 300,000 14 1,380,000 

 5.3 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

2 500,000 1 400,000 1 400,000 4 1,300,000 

รวม 14 1,550,000 8 970,000 8 970,000 30 3,490,000 
รวมทั้งหมด 92 55,101,900 105 65,534,900 111 68,034,900 308 188,671,700 
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ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็ จภายในเดือน
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. 2558 – 2560) 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  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 -  บัญชีโครงการพัฒนา 
 -  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ภาคผนวก 
  
 

1 
3 

12 
22 
42 
42 
81 
82 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

แผนพัฒนำสำมป ี
(พ.ศ. 2558 – 2560) 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรธีรรมรำช 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

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

 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 
สามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 25560) แล้ว เมื่อสมัยประชุมวิสามัญที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ    วันที่          พฤษภาคม  2557 
 
 
 

ลงชื่อ 
                 (นายสุเทพ    ภักดีโชติ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
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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 
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การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
(พ.ศ. 2558 – 2560) 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
 3.1 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.2 พันธกิจ (5) 
 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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