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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. 2559 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มี
ขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 
2561) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลมาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 
2561) เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
 
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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ส่วนที่ 2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

 
2.1   สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละ
อย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้
โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะเป็นการประเมินว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
มีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เพียงใด ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินการใน
อนาคต โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ดังนี้ 
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  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
-   มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมี
งบประมาณจ ากัดในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานได้หมด
ตามความต้องการของประชาชน  

-    การให้บริการน้ าประปายังมีปัญหาแหล่งน้ า
ดิบส าหรับผลิตน้ าประปา 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
-   ต าบลบ้านล านาวตั้งอยู่ศูนย์กลางของอ าเภอ

บางขัน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ท าให้ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงาน
ก่อสร้างและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว  

-   การให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว เพราะมีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ทุกปี 

-  การถ่ายโอนงาน งบประมาณจากหน่วยงานที่

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีถนน
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ่ืนที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมี
ความช ารุดเสียหายไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมได้เอง ต้องแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ด าเนินการ 

-   การขยายเขตบริการไฟฟ้า อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้า
ไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
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เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อ่ืน  
-  การเกิดภัยน้ าท่วมขังท าให้ถนนได้รับการช ารุด

เสียหาย 
-   รถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดวิ่งผ่าน 

 
 
 
 
 
 
  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมและเพียงพอใน

การรองรับนักเรียน 
- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่าง

เพียงพอ 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม

การศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
- มีการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีเป็น

ประจ าทุกปี คือ กิจกรรมการแห่ผ้าห่มพระ
พุทธลีลา และกิจกรรมประเพณีเดือนสิบ 

- มีวัดที่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนในต าบล 

- บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
-   เด็กเยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อหลังจากภาค
 บังคับ 
-   ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 
-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
 ประเพณีจากภาคประชาชน 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญ

กับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน ให้การ
สนับสนุนด้านสื่อวัสดุการเรียนการสอน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี  

- มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 

- การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
- สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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  ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-   มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-   การรวมกลุ่มอาชีพในต าบล 
-  มีผลผลิตทางการเกษตร คือ ยางพารา 
 

-    มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
-    ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด  
-    เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและ

ด้านการตลาด 
-    ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน มีหนี้สินทั้งใน

และนอกระบบ ขาดการออม 
โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   รัฐบาลส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กองทุนพัฒนาสตรี 

-   มีระบบประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้า
เกษตร 

 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

-    ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
-   การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ท า

ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรน้ า 

และป่าไม้  
-   มีข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกิจการที่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
-   การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีรถบรรทุก

ขยะและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ 

-    ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทาง 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาต้องขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  

-    ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร  

-   ไม่มีระบบการก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  
-   ขาดการบริหารจัดการที่ดีของโรงน้ ายางใน

ต าบล 
โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก มี 
การรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก  

-   องค์กรเอกชนมีการด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ให้มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า  

-    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ  

-    ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้สึกรักท้องถิ่น 
ยังมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร 
 

จุดแข็ง  (S = Strength) จุดอ่อน  (W = Weakness) 
-   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-   การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

-    ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร  
-    ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านการเมืองการ
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ต าบลมีความชัดเจน  
-   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบระเบียบกฎหมาย  
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากร  

ปกครอง 
-    ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้
น้อย 

โอกำส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 
-    มีระเบียบข้อกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน 
-    มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร

ลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  

-    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน 

-    ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านล านาว ได้ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปโครงการที่ด าเนินการจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ 
ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 53 11 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 54 32 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 - 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
5 2 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

12 7 

รวม 127 52 
 
 รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจันสี – หน้าควน ม. 1 998,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเหนือโตน – ส้านแดง  ม. 6 621,000 บาท เงินสะสม  
3. ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ทับควาย ม. 9 1,036,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสันติสุข ม. 9 598,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนชก – บางจันสี  ม. 10 696,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายล ายอง – สุนทร ม. 12 976,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
7. ก่อสร้างประปาบาดาล  ม. 3 460,000 บาท เงินสะสม  
8. ก่อสร้างประปา ม. 13 619,000 บาท เงินสะสม  
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

9. ขยายเขตประปาต าบลบ้านล านาว 876,700 บาท เงินสะสม 206,700 บาท 
ข้อบัญญัติปี 2557 
670,000 บาท 

 

10. ไฟส่องทาง 100,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
11. ขยายเขตไฟฟ้า - งบประมาณการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
1. อาหารเสริม (นม) 2,432,830 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
2. อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,441,025 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
3. อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขต อปท. 8,380,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
4. งานวันเด็กแห่งชาติ 149,648 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
5. ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 49,890 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
6. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 62,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
7. แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 49,855 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
8. วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 698,649 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
9. ค่ายจริยธรรมน้อยตามรอยพ่อหลวง 150,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
10. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1,680,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
11. กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านล านาว 173,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
12. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 166,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
13. จัดซื้อเครื่องแต่งกาย สมาชิก อปพร. 49,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
14. ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 79,700 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
15. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
16. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 39,475 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
17. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 9,850 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
18. กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านล านาว 221,506 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
19. จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน 100,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
20. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในชุมชน 3,160 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
21. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล

เดือนสิบ 
35,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  

22. สืบสานวันกตัญญูรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 84,900 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
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ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่ง 

งบประมำณ 
 

23. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชา สมโภชน์พระพุทธลีลา แห่ผ้าห่มพระ  

50,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  

24. ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง 35,120 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
25. ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ 46,127 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
26. ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน -   
27. อบรมพิธีกรทางศาสนา 30,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
28. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,480,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
29. เบี้ยยังชีพคนพิการ 8,876,100 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
30. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 68,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
31. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 516,650 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
32. จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

(ห้องน้ า ทางลาด) 
35,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  

กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. จัดซื้อถังขยะ 43,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
2. ฝังกลบหลุมขยะ 165,100 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
1. จัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมวันส าคัญ 234,925 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
2. จัดท าแผนพัฒนาสามปี 15,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
3. จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน 1,027,439 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 56,600 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
5. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 56,700 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 89,350 บาท ข้อบัญญัติปี 2557  
7. ทุนการศึกษา 15,000 บาท เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
 

 
 
 
 
 

2.3   กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 จากผลการด าเนินงานปี 2557  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้
ตามแผนพัฒนาเพียงร้อยละ 40.94 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2557 เนื่องจากข้อจ ากัดใน
ด้านงบประมาณ เมื่อพิจารณาในด้านการพัฒนา ปรากฏว่ามีการพัฒนาครอบคลุมไม่ครบทุกด้าน โดย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีโครงการพัฒนาที่ด าเนินการตามแผน และจะเน้นหนักในด้านโครงสร้าง
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พ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร รวมถึงการให้
ความส าคัญกับงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน สนับสนุนด้านการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณี
วัฒ นธรรมต่าง ๆ  ทั้ งในระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  การให้ความส าคัญกับการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มี
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว คือ พอใจ
มาก ร้อยละ 12.67 พอใจ ร้อยละ 75.34 ไม่พอใจ ร้อยละ 11.99 นับได้ว่าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวฉบับที่ผ่านมาได้มีผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้การท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีรายละเอียดดังนี้  

 1. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
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  วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า การก าหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องกำรเป็นอะไร
ในอนำคต” องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใน
อนาคตไว้ดังนี้  

“ประชำชนมีสุข   ชุมชนพัฒนำ” 

 ประชำชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษา
ที่เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 ชุมชนพัฒนำ  หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เส้นทางคมนาคมสะดวก มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อด ารงชีวิต  

 2. พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข รองรับการเข้าสู่ประชาคมเซียน 
  3) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน 
  4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 3. เป้ำประสงค์ 
  1) เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
  2) ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
  3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4) ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
  5) ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
  6) ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
   4. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต 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 
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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 

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 
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 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 
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3.2  บัญชีโครงกำรพัฒนำและบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพ และน ำนวัตกรรมกำรเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
    สร้ำงรำยได้ 

 - 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 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 บุกเบิกถนนสายหน้าสระน้ า 
– ม. 16  ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

2 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชุม 
– หมอวัน ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บางจันสี – หน้าควน ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท 
 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ซอยลูกดก ม. 1 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท 
 

 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนายสมนึก ม.1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  700,000 บาท 
 

 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

6 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
เสรมิ – ม. 14   ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หลักสิบ ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 บาท 

1,000,000 บาท 
 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ราษฎรอุทิศ ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

9 ปรับปรุงถนนหน้าควน – 
บางจันสี ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 5 เมตร  
ยาว 5,650 เมตร 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หน้าควน ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
คลองล าตัง ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง   1,000,000 บาท  จ านวนสะพาน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างท่อเหลีย่มหน้าควน 
ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง   400,000 บาท  จ านวน 
ท่อเหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย

สมเด็จย่า ม. 2 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

14 บุกเบิกถนนสายสมเด็จย่า 
(ต่อเนื่อง) ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บางปริก – นาไสยูง ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 300 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บางปริก – ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 300 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางบางปริก 
– ลานวัว – ควนประ ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

18 ก่อสร้างท่อเหลีย่มห้วยยูง  
ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน 
ท่อเหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยใจสมบรูณ์ ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยสุขสบาย ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 130 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

บางปริก – เกาะวา ม. 3 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 560 ม. 

   1,200,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

22 บุกเบิกถนนสายอ่าวนลิคลาน 
ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
รอบสระน้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

24 ปรับปรุงถนนสายช่องวัว – 
หน้าควน ม. 16  ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 2000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ช่องวัว ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
อ่าวนิลคลาน ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  900,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนางภิญโญ ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายกิ้มต้วน ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

   800,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

29 บุกเบิกถนนสายสระน้ าพรุพรี 
ม. 4 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย

อ่าวนิลคลาน – อ่าวลุงคง  
ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

31 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
นิคมวังหิน ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางกว้าง 8 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

  1,500,000 บาท 1,500,000 บาท 
(1,500,000 บาท) 

ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

32 ปรับปรุงถนนสายบ้าน 
นายเดชา ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมคมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
อ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน  
ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
แยกน้ าน่ิง – หน้าควน ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  900,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

35 ปรับปรุงถนนซอยประชา
พัฒนา ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 650 ม. 

   200,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

36 ปรับปรุงถนนซอยนายเด็ด 
ฉิมเสือ  ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 600 ม. 

   300,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายไร่ใน – ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

39 บุกเบิกถนนสายเหนือโตน – 
ห้วยเรียน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

40 บุกเบิกถนนสายไร่ใน – 
คลองโตน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 
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41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายไร่ยาว – ห้วยเรียน ม. 6 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

42 ก่อสร้างสะพานห้วยเรียน  
ม. 6 – ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก 

สะพาน 1 แห่ง    1,500,000 บาท จ านวนสะพาน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

43 บุกเบิกถนนสายห้วยเรยีน – 
ป่าเตย ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

44 บุกเบิกถนนสายไร่ใน – 
เหนือโตน ม. 6 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

45 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
สายเหนือคลอง – ทุ่งไสนา 
ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม.  
พร้อมวางท่อ 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

46 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือคลอง – ทุ่งไสนา ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

47 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ทุ่งไสนา – เหนือคลอง ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

48 ก่อสร้างท่อเหลีย่มล าห้วย
ใหญ่ ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน 
ท่อเหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

49 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนหินราว ซอย 2 ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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50 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

ควนหินราว – บางปริก ม. 8 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 300 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

51 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เกาะวา ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

52 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ห้วยหินเพิง ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

  800,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

53 บุกเบิกถนนสายห้วยหอย – 
ห้วยจันหอม ม. 8 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนายปาน ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

55 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ทับควาย ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท 
 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายเผยีน จีนใหม่ ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 870 ม. 

900,000 บาท  900,000 บาท 
(900,000 บาท) 

 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สันติสุข ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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58 ปรับปรุงถนนสายไสยาสน์ – 

ควนนกไผ่ ม. 9 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,450 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

59 ปรับปรุงถนนสายบ้าน 
นายสุรินทร์ – บ่อน้อย ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

60 ก่อสร้างท่อเหลีย่มถนน 
หน้าควน ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน 
ท่อเหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน
นางก าจัด ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

62 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก – บ้านป้าโมย้ ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

800,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

63 คูระบายน้ าถนนสายควนชก 
– บางจันสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า    200,000 บาท ความยาวคู
ระบายน้ า 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

64 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ป่าแต้ว ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

1,000,000 บาท  1,500,000 บาท 
(1,000,000 บาท) 

2,000,000 บาท 
(1,500,000 บาท) 

ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 7 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายบ่อดิน ม. 11 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 3  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อม
ถนนศรีเทพ 10 – ศรีเทพ 5 
ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 13  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 12  ม. 11  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

71 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านลุงเอียด ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสิทธิ์ – ควนอีแหวง 
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

73 ปรับปรุงถนนสายเกาะปล้าว 
– ควนอีแหวง ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 5 ม.  
ยาว 4,000 ม. 

600,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 



25 
 
74 ก่อสร้างสะพานถนนสาย 

บ้านยายพร้อย ม. 12 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพาน 1 แห่ง   800,000 บาท  จ านวนสะพาน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

75 บุกเบิกถนนสายเกาะปลา้ว – 
ป่าเตย ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

76 ก่อสร้างสะพานเช่ือม ม. 12 
– ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง    800,000 บาท จ านวนสะพาน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

77 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
ศรีทัย – บ้านนายเวียง ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

78 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด. ช่างกลฯ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน  

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 300 ม. 

1,000,000 บาท 
(1,021,000 บาท) 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

79 ปรับปรุงถนนสายควนประ  
ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 6 ม.  
ยาว 3,500 ม.  

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

80 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย 
ค าใสย – ควนแดง  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,600 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

81 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายณริน – ควนประ ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,500 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

82 ถนนคอนกรีตสาย
ประชาธิปัตย์ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายณริน ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย

บ้านนายพิน ม. 13 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายในโตน ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

86 บุกเบิกถนนรอบป่าสาธารณะ 
ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ส าราญราษฎร์ ม. 14  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม. 

1,500,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หลังตลาดล านาว ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ชอบพัฒนา ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

900,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายเพ็ง ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 550 ม. 

  1,200,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

91 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ชอบท ากิจพัฒนา ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 

วังวารี ม. 15  
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
โกผ่องอุทิศ ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 262 ม. 

500,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

95 บุกเบิกถนนราษฎร์อุทิศ  
ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม. 

  100,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ช่องหินขาว – ควนทุ่ม ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

   1,000,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

97 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม – 
ควนตีน ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

98 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บางปริก – ทุ่งโคกแค ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

1,000,000 บาท 
(1,062,400 บาท) 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ควนไอ้มึ่ง – ม. 1  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

100 ปรับปรุงถนนทุ่งโคกแค – 
หน้าควน ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,500 ม. 

400,000 บาท    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ทุ่งโคกแค – ห้วยท้ายเภา  
ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 570 ม. 

  1,200,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ทุ่งปิดน้ า – ปากคลอง ม. 16 
เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

103 ปรับปรุงถนนทุ่งโคกแค – 
เกาะปลา้ว ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,500 ม. 

  400,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ทุ่งปิดน้ า – สวนปาล์ม ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 บาท  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

105 บุกเบิกถนนทุ่งโคกแค –  
ปากคลอง ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

106 ปรับปรุงถนนสายบางปริก – 
นายสวัสดิ์ ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 

107 บุกเบิกถนนหน้าควน –  
ช่องวัว ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

   500,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

108 บุกเบิกถนนหน้าควน –  
สวนปาลม์ ม. 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 บาท ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

109 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้มี
ความสะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดทุก
สายในต าบลบ้านล านาว 

2,000,000 บาท 
 

   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพ และน ำนวัตกรรมกำรเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
    สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหนา้ควน 
ม. 2 

เพื่อประชาชนให้มีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองบางปริก ม. 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ปรับปรุงฝายน้ าล้น ม. 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ขุดลอกสระอ่าวนิลคลาน  
ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า 1 แห่ง    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
บ้านป้าทอง ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง   200,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

สระน้ า 1 แห่ง 400,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองย่านบ้า ม. 6 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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8 ขุดลอกฝายน้ าล้นเหนือโตน 

ม. 6 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ าล้น 1 
แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขุดลอกแหล่งน้ าและปรับปรุง
ฝายน้ าล้น ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งน้ า 1 
แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ขุดลอกฝายน้ าล้น  ม. 11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 3 แห่ง   300,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ขุดลอกแหล่งน้ าส าหรบัผลิต
น้ าประปา ม. 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

แหล่งน้ า 1 แห่ง 500,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

12 ขุดลอกสระ ม. 14 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ขุดลอกแหล่งน้ าบ้าน 
นายสนั่น – นายประจัน – 
นายพิณทิพย์ ม. 16 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านปากคลอง ม. 16 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองบางปริก ม. 16 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพ และน ำนวัตกรรมกำรเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
    สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.3 แนวทำงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 2 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ 400,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

2 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 3 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ   400,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 1,490,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างประปาบ้านน้ าน่ิง 
 ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 1,998,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างประปาบ้านนายเขิม 
 ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง   600,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

6 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

7 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 600,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

8 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 6 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ   400,000 บาท  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 7 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาล 1 บ่อ    400,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    600,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

11 ปรับปรุงระบบประปา ม. 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 500,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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12 ก่อสร้างระบบประปาบ้าน

นายสนิท ม. 9 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 600,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

13 ปรับปรุงระบบประปา ม. 11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000 บาท จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 ขยายเขตประปา ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 50 
ครัวเรือน 

200,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

15 ปรับปรุงประปาภเูขา ม. 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 400,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

16 ก่อสร้างประปาภูเขา ม. 16 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 400,000 บาท    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

17 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา เพื่อใช้ในการผลิต
น้ าประปาบริการ
ประชาชน 

เครื่องสูบน้ า จ านวน 8 
เครื่อง 

300,000 บาท    ครัวเรือนผู้ใช้น้ า ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในต าบล 
บ้านล านาว 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาที่ช ารุด 

ระบบประปาที่ช ารุดใน
ต าบลบ้านล านาว 

150,000 บาท 
(557,400 บาท) 

 150,000 บาท 
(150,000 บาท) 

150,000 บาท 
(150,000 บาท) 

จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

19 ขยายเขตประปาภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาวมีน้ าประปา
ใช้อุปโภคทุกครัวเรือน 

200,000 บาท  200,0000 บาท 
(200,000 บาท) 

200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

20 ติดตั้งและซ่อมแซม 
ไฟส่องทางสาธารณะภายใน
ต าบลบ้านล านาว 

เพื่อให้มีความสะดวก
ปลอดภัย 

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

200,000 บาท 
(200,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 



33 
 
21 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง

มิเตอรไ์ฟฟ้า 
เพื่อรองรับการขยาย
เขตของอาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.บ้านล านาว 

ขยายเขตและตดิตั้ง
มิเตอรไ์ฟฟ้า 

100,000 บาท    จ านวนการ
ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า 

การท างานม ี
ความสะดวก มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

22 หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สาย ม. 3 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายและเสียง
ตามสาย 

   500,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ม. 7 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว  200,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประชาชน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  

ส่วนโยธา 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ม. 8 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว    200,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

25 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
ม. 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว   300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

26 เสียงตามสาย ม. 12 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย   300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 

27 เสียงตามสาย ม. 14 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย   300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.1 แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 อาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีนได ้
รับสารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว 

8,584,000 บาท 
(8,584,000 บาท) 

 8,600,000 บาท 
(8,584,000 บาท) 

8,600,000 บาท 
(8,600,000 บาท) 

จ านวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวัน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

อาหารกลางวันเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล านาว 
ทั้ง 7 ศูนย์ 

3,500,000 บาท 
(3,516,800 บาท) 

 3,500,000 บาท 
(3,500,000 บาท) 

3,500,000 บาท 
(3,500,000 บาท) 

จ านวนเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 
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3 อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก/

นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

อาหารเสริม (นม) เด็ก
เล็ก/นักเรียนใน ศพด.
และ ร.ร.ในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว 

5,137,000 บาท 
(5,136,600 บาท) 

 5,137,000 บาท 
(5,137,000 บาท) 

5,137,000 บาท 
(5,137,000 บาท) 

จ านวนเด็กเล็ก/
เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

ส านักงานปลัด 

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของเด็กและส่งเสริมให้
เด็กแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
1,000 คน 

160,000 บาท 
(150,000 บาท) 

 160,000 บาท 
(160,000 บาท) 

160,000 บาท 
(160,000 บาท) 

จ านวนเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

5 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ทักษะการ
เรียนรู้ทางดา้นต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กเล็กใน ศพด. สังกัด 
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 

เด็กมีทักษะการ
เรียนรู้ทางวิชาการ
และเห็น
ความส าคญัของ
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 

6 พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก อบต.บ้าน
ล านาว 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

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

60,000 บาท 
(62,000 บาท) 

 60,000 บาท 
(60,000 บาท) 

60,000 บาท 
(60,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูผูดู้แลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

7 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสมัพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย การปฏิบัตติาม
ข้อตกลงและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กท้ัง  
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 
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8 จัดซื้อสื่อและวัสดุส าหรับ

จัดการเรียนการสอนของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
เต็มศักยภาพ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
บ้านล านาว ท้ัง 7 ศูนย ์

1,000,000 บาท  1,00,000 บาท 
(1,000,000 บาท) 

1,00,000 บาท 
(1,000,000 บาท) 

จ านวน ศพด.
ที่มีสื่อและ
วัสดุจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดการเรยีนรู้
การสอนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

9 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานท่ีของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรูส้ิ่ง
ใหม่ ๆ โดยไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจาก
สถานท่ีจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว ทั้ง 7 
ศูนย์ 

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

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนเด็กท่ี
ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
ภายนอก 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง 

ส านักงานปลัด 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับ
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีอาคารที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
ปลอดภัยและม ี
ภูมิทัศน์เหมาะสม 
ต่อการเรียนรู ้

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และปรับ
ภูมิทัศน์รอบอาคาร  
ทั้ง 7 ศูนย์ 

300,000 บาท    จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
ปรับภูมิทัศน ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารและ
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

ส านักงานปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - 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 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในต าบล
บ้านล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ร้อย 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับ
จากกองทุนฯ 

300,000 บาท 
(300,000 บาท) 

 

 300,000 บาท 
(300,000 บาท) 

300,000 บาท 
(300,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ 

ประชาชนมี
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพผู้น า อบรม
แกนน าครอบครัวและ อสม.
เกี่ยวกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้
การปฏิบัติงานของ  
อสม. และแกนน า
ครอบครัว 

อสม.และแกนน า
ครอบครัว เขต
โรงพยาบาลบางขัน 
จ านวน 100 คน 

48,000 บาท    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อสม.และแกนน า
ครอบครัวมี
ศักยภาพในการ
ท างาน 

ส านักงานปลัด 

3 แก้ปัญหาสาธารณสุข เพื่อลดการเกิดโรคที่เกดิ
จากสารเคมีในอาหาร
และสิ่งปนเปื้อน 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงใน
เขตรับผิดชอบของ อส
ม.เขตโรงพยาบาลบาง
ขัน 

72,000 บาท    จ านวน
ประชากรร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

4 พัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานแก่ 
อสม. 

อสม. เขต รพสต.บา้น
เคี่ยมงาม 

40,000 บาท    จ านวน อสม. 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

อสม. มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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5 รณรงค์ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนป้องกัน
ตนเองจากโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ อสม.  
รพสต.บา้นเคี่ยมงาม 

40,000 บาท    จ านวน
ประชาชน
ได้รับการ
รณรงค ์

ประชาชนปลอด
จากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงานปลัด 

6 ช่วยฟ้ืนคืนชีพ เพื่อให้มีความรู้
เบื้องต้นในการ
ช่วยชีวิตผู้ป่วย 

อสม. นักเรยีน ครู
อนามัย อปพร. 
จ านวน 60 คน 

40,000 บาท    จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.3 แนวทำงรณรงค์ป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเพื่อลดจ ำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชน ประชาชนใน
เรื่องยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติด 1 หลักสูตร 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนของ
ประชาชนติด
ยาเสพตดิ
ลดลง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

กล้องวงจรปิด CCTV 100,000 บาท  100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนของ
ประชาชนติด
ยาเสพตดิ
ลดลง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.4 แนวทำงรณรงค์ส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรบรรเทำสำธำรณภยัเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
  ประชำชน 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเพ่ิมจ านวนและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่ อปพร. 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
บ้านล านาว 50 คน 

100,000 บาท    จ านวนผู้เข้า
อบรม 

มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนที่มีมีความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

2 ลดและป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อสนับสนุนการ
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

จ านวนอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลของต าบลบ้าน
ล านาวลดลง 

20,000 บาท 
(80,000 บาท) 

 20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

20,000 บาท 
(20,000 บาท) 

ร้อยละการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 จัดซื้อครภุัณฑด์ับเพลิง เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานเมื่อ 
เกิดภัย 

ครุภณัฑ์ในการดับเพลิง 50,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

4 จัดท าสถานท่ีรองรับน้ า
ส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า 

เพื่อเป็นแหล่งรองรับ
น้ าท่ีสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ช่วยเหลือสาธารณภัย 

สถานท่ีรองรับน้ า 100,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

5 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

รถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ความจุไม่
น้อยกว่า 8,000 ลิตร 

2,800,000 บาท    
 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
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 2.5 แนวทำงพัฒนำกำรกีฬำ เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงท่ัวถึง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 กีฬาต้านยาเสพติด  
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการเล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลบา้น 
ล านาว 16 หมู่บ้าน 

250,000 บาท 
(200,000 บาท) 

 

 250,000 บาท 
(250,000 บาท) 

250,000 บาท 
(250,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการเล่นกีฬา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวนหมู่บ้าน
ได้รับอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

3 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  
ม. 5 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 แห่ง 300,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน  
ม. 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกาย 

สนามกีฬาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บา้น 
ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

สนามกีฬาหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

300,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

6 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย 
ม. 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

ลานออกก าลังกาย 1 
แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.6 แนวทำงส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและรักษำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและ
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
เดียวกัน 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชา แหผ่้าห่มพระ 
พุทธลีลาฯ  

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

50,000 บาท 
(55,000 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 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไปสู่
คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในต าบลบ้าน 
ล านาว 

30,000 บาท 
(20,000 บาท) 

 30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

 

จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
อนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ ์

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

4 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  
และอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 บาท 

30,000 บาท 
(50,000 บาท) 

 30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

30,000 บาท 
(30,000 บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
เห็นความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 

5 ส่งเสริมงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทงไว้ให้คนรุ่น
หลังไดส้ืบสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

50,000 บาท 
(50,000 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 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.7 แนวทำงส่งเสริมสงเครำะห์และพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและพึ่งพำตนเองได้ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ60 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

10,000,000 บาท  10,000,000 บาท 
(10,000,000 บาท) 

10,000,000 บาท 
(10,000,000บาท 

จ านวนผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  2,000,000 บาท  2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

จ านวนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ  

90,000 บาท 
(78,000 บาท) 

 90,000 บาท 
(90,000 บาท) 

90,000 บาท 
(90,000 บาท) 

จ านวนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 

4 สานสมัพันธ์ผู้สูงอายตุ าบล
บ้านล านาว 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
ลูกหลานได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุและครอบครัว 
จ านวน 100 คน 

50,000 บาท    จ านวนผู้สูงอายุ
และลูกหลาน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 
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5 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

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 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาทางด้าน
สุขภาพ จิตใจ 
สังคมและ
เศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

6 ฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพชีวิต
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านล านาว 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างมีคุณภาพ
และน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้านล า
นาว จ านวน 100 คน 

300,000 บาท    จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 สานรักสานสมัพันธ์แห่ง
ครอบครัว 

เพื่อให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความผูกพันใน
ครอบครัว 

ครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 30 
ครอบครัว 

100,000 บาท    จ านวน
ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

8 ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ดูแลอย่างถูกวิธี 

ผู้ดูแลคนพิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50 
คน 

30,000 บาท    จ านวน
อาสาสมัคร
เข้าอบรม 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

9 เยาวชนไทยหัวใจสเีขียว เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ร่วมกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนในต าบล
บ้านล านาว จ านวน 50 
คน 

50,000 บาท 
 

   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนมีจิตส านึก
ในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

10 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตร ี เพื่อให้กลุ่มสตรไีดร้ับ
การพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ  

สตรีในต าบลบ้านล านาว   20,000 บาท  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสตรมีี
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5    กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
 2.8 แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 3 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

400,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

2 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 5 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

   200,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

3 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม. 6 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

  500,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

4 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 7 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

   300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

5 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 8 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

   300,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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6 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ม. 9 
เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารอเนกประสงค์  
1 หลัง 

  500,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

7 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ ม. 10 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์  
1 หลัง 

400,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ม. 11 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

ศาลาเอนกประสงค์  
1 หลัง 

500,000 บาท    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

9 ปรับปรุงศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน ม. 14 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมและส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ของชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
1 แห่ง 

   200,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

10 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ม. 15 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

  500,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมสีถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสว่นรวม 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1   กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพและน ำนวัตกรรมเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
    สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3.1 แนวทำงส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 อาชีพเสริมเพิม่รายได ้ เพื่อสร้างอาชีพเสริม
ให้กับประชาชน 

ประชาชนในต าบลบ้าน
ล านาว 

30,000 บาท 
 

   จ านวน
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมกลุม่เครื่องแกง ม. 11 เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพ กลุ่มเครื่องแกง  10,000 บาท 
 

   จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1   กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภำพ เกษตรคุณภำพและน ำนวัตกรรมเกษตรมำใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตและ
    สร้ำงรำยได้ 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
 3.2 แนวทำงสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนำให้ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 
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1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน

ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนต าบลบา้นล า
นาว 16 หมู่บ้าน 

20,000 บาท    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ น้ ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนมีประสิทธิภำพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรใช้พลังงำนสะอำด 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แนวทำงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมำะสมต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าบ้าน
คอกวัว ม. 7 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้ าให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
1 แห่ง 

  300,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส่วนโยธา 
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2 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกโตน เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์

ของน้ าตกโตนให้มี
ความสะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง    100,000 บาท จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

3 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้ า ม. 15 

เพื่อขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
น้ าให้สะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม 

ขุดลอกและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สระน้ า 1 แห่ง 

  200,000 บาท  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส่วนโยธา 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ น้ ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงำนมีประสิทธิภำพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรใช้พลังงำนสะอำด 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แนวทำงเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัด บ ำบัดมลพิษ แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 จัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน 

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

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
ประชาชน 
ที่ใช้บริการ 

ชุมชนมีความ
สะอาด 

ส านักงานปลัด 

2 ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน 

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 เพื่อก่อสร้างเตาเผา
ขยะแบบครบวงจร 

เตาเผาขยะ 1 ชุด 3,000,000 บาท 
 

   จ านวนขยะที่
เผาได ้

การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
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4 ก่อสร้างอาคารคดัแยกและ

เผาขยะ 
เพื่อใช้เป็นสถานท่ีคัด
แยกและเผาขยะ 

อาคารคัดแยกและเผา
ขยะ 1 แห่ง 

500,000 บาท    จ านวนขยะที่
คัดแยกและเผา 

การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

5 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย 

เพื่อใช้ในงานจัดเก็บ
ขยะของ อบต. 
บ้านล านาว 

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

2,300,000 บาท    จ านวนขยะที่
จัดเก็บได ้

การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

30,000 บาท    จ านวนขยะที่
ลดลง 

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรประชำสังคมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ 
            ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับชุมชน ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา 
และกิจกรรมวันส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานพิธ ี
และงานรัฐพิธี ท่ี
รัฐบาล หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนดจัดขึ้น 

กิจกรรมงานรัฐพิธ ีพิธี
ทางศาสนา และวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

50,000 บาท 
(20,000 บาท) 

 50,000 บาท 
(20,000 บาท) 

50,000 บาท 
(20,000 บาท) 

จ านวน
กิจกรรม 

เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ชุมชนและ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

2 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการ ประชาชน 
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

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 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

3 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

ข้าราชการ ประชาชน 
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

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 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนา
สามปีแบบบรูณาการ 

เพื่อให้การจัดท าแผน
ชุมชนมีความเช่ือมโยง
กับแผนพัฒนาสามปี
ของ อบต.บ้านล านาว  

คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนา 
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 

ประชาชน ส่วน
ราชการ มีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

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

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

วัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน 
-  วัสดุส านักงาน 
-  วัสดุคอมพิวเตอร ์
-  วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
-  วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 
-  วัสดุงานบ้านงานครัว 
-  วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่
-  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-  วัสดุก่อสร้าง 
-  วัสดุประปา 
     ฯลฯ 

2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

 2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

2,000,000 บาท 
(2,000,000 บาท) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
ส านักงานปลัด

ส่วนโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

2 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
บริการประชาชน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 100,000 บาท 
(181,800 บาท) 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
ส านักงานปลัด

ส่วนโยธา 
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3 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

บริการประชาชน 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

100,000 บาท 
(80,500 บาท) 

   ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

4 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การบันทึกภาพ 

กล้องถ่ายรูปดิจติอล 
จ านวน 2 กล้อง 

14,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

5 จัดซื้อครภุัณฑโ์รงงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีด้านงาน
ก่อสร้าง งานไฟฟ้าฯ 

สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 
ชุด 

10,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

6 จัดซื้อครภุัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีด้านงาน
ก่อสร้าง 

บันได จ านวน 1 ชุด 
รอก จ านวน 1 ชุด 

20,000 บาท 
(19,000 บาท) 

   ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

7 จัดซื้อครภุัณฑส์ ารวจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีด้านงาน
ก่อสร้าง 

เทปวัดระยะ จ านวน 2 
ม้วน 

12,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

8 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบล
บ้านล านาว 

เพื่อให้ศูนย์ฯ มีความ
สะดวก พร้อมต่อการ
ใช้งาน 

เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 2 เครื่อง 

92,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

9 ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้มีความ
สะดวก พร้อมให้บริการ
แก่ประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

120,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้าน
ล านาว 

เพื่อปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์ของ อบต.
บ้านล านาว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
บ้านล านาว 

200,000 บาท    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
ส านักงานปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5   กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงคุณภำพของคนนครศรีธรรมรำช 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล 
 5.3 แนวทำงพัฒนำศักยภำพบุคลำกรขององค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บำท) 
 2560 

(บำท) 
2561 
(บำท) 

1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน อบต.บ้าน 
ล านาว 

100,000 บาท 
 

 100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

100,000 บาท 
(100,000 บาท) 

จ านวน
พนักงานเข้า
อบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ผลิตน้ าประปาและผู้ดูแล
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้ผู้ดูแล
น้ าประปามีทักษะและ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม 1 วัน ให้กับ
พนักงานผลิตน้ าประปา
และผูดู้แลประปาหมู่บ้าน
ในต าบลบ้านล านาว 

50,000 บาท 
(50,000 บาท) 

   จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 

บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว อ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ตำมกรอบกำรประสำน/ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำระดับจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่ขอประสำน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว  9,000,000 - - 9,000,000 อบจ.นครศรีธรรมราช 
2 ก่อสร้างประปาบ้านพรุพรี 1,490,000 - - 1,490,000 อบจ.นครศรีธรรมราช 
3 ก่อสร้างประปาบ้านน้ านิ่ง 1,998,000 - - 1,998,000 อบจ.นครศรีธรรมราช 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน   3   โครงกำร 12,488,000 - - 12,488,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
 แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนล ำนำว  อ ำเภอบำงขัน  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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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1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน           
 1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบล

ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง 

39 31,300,000 34 25,700,000 40 25,600,000 113 82,600,000 

 1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

3 1,300,000 7 2,100,000 5 1,900,000 15 5,300,000 

 1.3 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

15 7,738,000 9 2,850,000 9 3,150,000 33 13,738,000 

รวม 57 40,338,000 50 30,650,000 54 30,650,000 161 101,638,000 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 18,961,000 9 18,677,000 9 18,677,000 28 56,315,000 
 2.2 แนวทางส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์

ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

6 540,000 1 300,000 1 300,000 8 1,140,000 
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 2.3 แนวทางรณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่

ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพ
และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

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

 2.4 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

5 3,070,000 1 20,000 1 20,000 7 3,110,000 

 2.5 แนวทางพัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่น
กีฬาอย่างทั่วถึง 

4 950,000 4 950,000 2 350,000 10 2,250,000 
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ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 2.6 แนวทางส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟูต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

5 195,000 5 195,000 5 195,000 15 585,000 

 2.7 แนวทางสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได้ 

9 12,720,000 5 12,210,000 4 12,190,000 18 37,120,000 

 2.8 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน 

3 1,300,000 3 1,500,000 4 1,000,000 10 3,800,000 

รวม 44 37,936,000 30 34,052,000 28 32,932,000 102 104,920,000 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 40,000 - - - - 2 40,000 

 3.2 แนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวม 3 60,000 - - - - 3 60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 

- - 2 500,000 1 100,000 3 600,000 

 4.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด 
บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3 6,130,000 2 300,000 2 300,000 10 6,730,000 

รวม 6 6,130,000 4 800,000 3 400,000 13 7,330,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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
ประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

4 300,000 4 300,000 4 300,000 12 900,000 

 5.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

10 2,668,000 2 2,100,000 2 2,100,000 14 6,868,000 

 5.3 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

2 150,000 1 100,000 1 100,000 4 350,000 

รวม 16 3,118,000 7 2,500,000 7 2,500,000 30 8,118,000 
รวมทั้งหมด 126 87,582,000 91 68,002,000 92 66,482,000 309 222,066,000 
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ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ค าสั่งที่ 665/2557 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2557  ประกอบด้วย 
 1. นายสุริยา   สายทองแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 2. นายสถิต   จินดาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 3.. นายบุญโชค   สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว กรรมการ 
 5. หัวหน้าส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว กรรมการ 
 6. นายนุกูล    ศรีสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 7. นายสัมผัส   กิ้มเส้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 8. นางเมธาวี   เกลื่อนสิน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 9. นายอุทัย   อินทร์ฤทธิ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 10.  นายปาน  เกิดแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
 11.  นายพิศ   ชายชาติ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  
 
 
 
4.2  ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการ
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ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเมื่อด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ระบุไว้เปรียบเทียบกับระยะเวลา
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ตามแผนและงบประมาณที่ด าเนินการจริง พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ
ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามโครงการนั้น และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 1 เดือน ให้
คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนั้นอีกครั้งว่าสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ 
 2. คณะกรรมการฯ จัดประชุมเพ่ือประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ 
และให้พิจารณาโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์นั้น ๆ ว่า
สามารถบรรลุยุทธศาสตร์นั้นได้หรือไม่ แล้วจัดท าเป็นรายงาน 
 3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำน ำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยแผนพัฒนาสามปีที่จัดท าขึ้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะของ
การจัดท าต่อเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่การ
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ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการใน 
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพราะโครงการที่น ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมาจาก
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จะเป็น
เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบ้านล านาวอย่างแท้จริงต่อไป 
  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 หน้ำ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่ 2  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 
 2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ส่วนที่ 3  กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

10 
13 
14 
14 
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 3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
ภาคผนวก 
  
 

17 
71 
71 
72 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่ำง 
   

 

แผนพัฒนำสำมป ี
(พ.ศ. 2559 – 2561) 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรธีรรมรำช 

 

 

 
 
 
 
 
 

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)  
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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
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ปัญหาความเดือดร้อนให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลบ้านล านาวอย่างแท้จริงต่อไป 
  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 
 



78 
 

   
 

แผนพัฒนำสำมป ี
(พ.ศ. 2559 – 2561) 

 
 
 
 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นล ำนำว 

อ ำเภอบำงขัน    จังหวัดนครศรธีรรมรำช 
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