
          

             

 



 



 
เหตุผลและความจ าเปน็ 

 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จัดท าขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ซึ่งโครงการ กิจกรรมการพัฒนาต่างๆนั้น น าข้อมูลมาจากปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาทบทวนและปรับใช้
ให้เป็นปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable Development Goald; SDGs)  อันก่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
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สว่นที ่1  
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
(1) ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตัง้ของต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ตอนกลางของ

อ าเภอบางขัน โดยมีพื้นท่ีส่วนหนึ่งยื่นยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี 15  ซึ่งห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบางขันประมาณ 300 เมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 171.86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,976 ไร่  มีอาณาเขตดังนี้  
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   ทิศเหนอื         ติดต่อ ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศใต ้ ติดต่อ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด และต าบลอ่าวตง 
    อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
   ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลบ้านนิคมและต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน  
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวนัตก  ติดต่อต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    และต าบลดินแดง  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
 
 2) ลกัษณะภมูปิระเทศ 

   ต าบลบ้านล านาว มีลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบเนินเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูง เพราะต้ังอยู่ระหว่าง
เทือกเขาบรรทัด 
  
 3) ลกัษณะภมูอิากาศ 

   ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
   ฤดฝูน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม   
   ฤดรูอ้น เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
 
 4) ลกัษณะของดนิ 

   ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะของดินโดยท่ัวไปเป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
 
  5) ลกัษณะของแหลง่น้ า 
   ต าบลบ้านล านาวมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
ดังนี้  
  1) สระน้ า   19 สระ 
  2) ฝายกั้นน้ า    9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าห้วย, หนอง, บึง  48  แห่ง 
 
      6) ลักษณะไม้และป่าไม้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากมีพื้นท่ีบางแห่ง
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้  
  -ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุพรี มีเนื้อที่ประมาณ 26,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 11, หมู่ท่ี13, 
หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านล านาว และพื้นท่ีต าบลบ้านนิคม    
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  -และป่าสงวนแห่ชาติป่าหน้าไซ  มีเนื้อที่ประมาณ 5,445 ไร่ คลอบคลุมพื้นท่ีต าบลบ้านล านาวและ
ต าบลบางขัน 
 
(2) ด้านการเมอืง/การปกครอง 
 1) เขตการปกครอง 
  ต าบลบ้านล านาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน ผูน้ าหมูบ่้าน ต าแหนง่ 
1 บ้านบางจันสี    นายอ านวย จริตงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านคลองเสาใต้ นายเฉลิมเกียรติ  ข าทอง   ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านบางปริก นายพิชอบ  ช่วยพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านพรุพร ี นายเจริญศักดิ์  แก้วเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านน้ านิ่ง นางทัศนวรรณ ฝาดซิ้น ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านเหนือโตน   นายพลธนกฤษณ์  คุ้มแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านพานแพ นายณรินทร์  ศรีสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านควนหินราว นายเถวียน เพียรดี ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านไสยาสน์   นายสุกิจ ศรีสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านควนชก นายเอกชัย  สมผลึก ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านเค่ียมงาม นายสมเกียรติ รัตนบุรี ก านันต าบลบ้านล านาว 
12 บ้านเกาะปล้าว นายจรัล ชายชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 

13 บ้านป่าเตย นายสัญญา  อินทร์ฤทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

14 บ้านล านาว นายวีรพงษ์ อิ้ววงัโส ผู้ใหญ่บ้าน 

15 บ้านรัตนธาร นายบุญโชติ สุชาฎา ผู้ใหญ่บ้าน 

16 บ้านทุ่งโคกแค นายประเสริฐ ชนะฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  
 2) การเลอืกตัง้ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 เขตเลือกตั้ง 
และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 เขตเลือกตั้ง 
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(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  จากข้อมูลด้านประชากรของส านักทะเบียนอ าเภอบางขัน  ณ เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 ต าบล 
บ้านล านาว มีจ านวนครัวเรือน 6,110 หลัง  จ านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 16,584 คน  โดยแยกเป็นเพศชาย  
8,416 คน เพศหญิง 8,168  คน   จ าแนกตามหมู่บ้าน ได้ดังนี้  
 

หมู่ที ่
จ านวนประชากร จ านวนครวัเรอืน 

(หลงั) ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 
1 792 791 1,583 742 
2 527 494 1,021 317 
3 409 422 831 325 
4 572 550 1,122 347 
5 907 816 1,723 509 
6 534 515 1,049 358 
7 567 563 1,130 412 
8 438 439 877 348 
9 423 365 788 240 
10 237 206 443 146 
11 729 786 1,515 573 
12 584 544 1,128 371 
13 587 552 1,139 372 
14 290 278 568 373 
15 535 558 1,093 513 
16 285 289 574 164 

รวม 8,416 8,168 16,584 6,110 
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 2) ชว่งอายแุละจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรต าบลบ้านล านาว จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ ดังนี ้

กลุม่อาย ุ(ป)ี ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปี 96 85 181 

1-10 ปี 1,396 1,239 2,635 
11-20 ปี 1,346 1,185 2,531 
21-30 ปี 1,287 1,263 2,550 
31-40 ปี 1,282 1,341 2,623 
41-50 ปี 1,217 1,232 2,449 
51-60 ปี 1,019 950 1,969 
61-70 ปี 462 491 953 
71-80 ปี 187 248 435 
81-90 ปี 70 93 163 
91-100 ปี 8 16 24 

100 ปีขึ้นไป 1 1 2 
 
(4) สภาพทางสงัคม 
 1) การศกึษา 
     ต าบลบ้านล านาว มีโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา  จ านวน   14  แห่ง ดังนี ้

ชื่อสถานศกึษา สงักดั ระดบัทีเ่ปิดสอน ที่ตัง้ 

1.   ศพด. บ้านบางจันสี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 1 
2.   ศพด. บ้านไสยาสน์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 9 
3.   ศพด. เจริญรัชต์ภาคย์ อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 3 
4.   ศพด. บ้านพรุพรี อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 4 
5.   ศพด. บ้านน้ านิ่ง อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 5 
6.   ศพด. บ้านเหนือโตน อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 6 
7.   ศพด. บ้านเค่ียมงาม อบต.บ้านล านาว ปฐมวัย หมู่ท่ี 11 
8.  โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ เอกชน ปฐมวัย หมู่ท่ี 14 ถนน 

บ่อล้อ-ล าทับ 
9.  โรงเรียนปาลิกาวิทยานุสรณ์ เอกชน ปฐมวัย – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 7  

10.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 9 ถนน
บ่อล้อ-ล าทับ 

11.  โรงเรียนวัดล านาว สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 14 
12.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 หมู่ท่ี 3 
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ชื่อสถานศกึษา สงักดั ระดบัทีเ่ปิดสอน ที่ตัง้ 

13.  โรงเรียน ตชด. ช่างกล 
       ปทุมวันอนุสรณ์ 10 

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

14.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หมู่ท่ี 11 
15.  โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. 12 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 หมู่ท่ี 15 ถนน

บ่อล้อ-ล าทับ 
16.  ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบางขัน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

หมู่ท่ี 1 

 
 2) สาธารณสขุ 
  หน่วยบริการด้านสาธารณสุข 

   ชื่อสถานบรกิารดา้นสาธารณสุข ที่ตัง้ 
1. โรงพยาบาลบางขัน เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน  

จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-371025 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเค่ียมงาม หมู่ท่ี 11 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน  

จ.นครศรีธรรมราช โทร.084-898119 

 
 
 3) อาชญากรรม 
  ต าบลบ้านล านาวมีหน่วยงานซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้  

หนว่ยงาน/กลุม่/องคก์ร ที่ตัง้ 
1. สถานีต ารวจภูธรบางขัน หมู่ท่ี 1 ถนนบ่อล้อ-ล าทับ ต.บ้านล านาว  

อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-371241 
2. ป้อมต ารวจบ้านเค่ียมงาม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4236 หมู่ท่ี 11  

ต.บ้านล านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 
3. มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงต๊ึง เขตบางขัน หมู่ท่ี 15  
4. ศูนย์ อปพร. ต าบลบ้านล านาว หมู่ท่ี 15 
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 4) วดั/ส านกัสงฆ ์
  ต าบลบ้านล านาวมีวัด ส านักสงฆ์ จ านวน 7 แห่ง ดังนี้  

ชื่อวดั/ส านกัสงฆ ์ ที่ตัง้ 
1.วัดบ้านไสยาสน์ หมู่ท่ี 9 
2.วัดล านาว หมูท่ี 14 
3.วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ท่ี 12 
4.ส านักสงฆ์บ้านบางปริก หมู่ท่ี 3 
5.ส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง หมู่ท่ี 5 
6.ส านักสงฆ์บ้านเหนือโตน หมู่ท่ี 6 
7.ส านักสงฆ์ป่าแสงธรรม หมู่ท่ี 6 

 
(5) ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
 1) การคมนาคมขนสง่ 

 ถนนในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวง    จ านวน 3 สาย  
1. ถนนลาดยางสายบ่อล้อ – ล าทับ (หมายเลข 4151) ระยะทาง 11,550 เมตร 
2. ถนนลาดยางสายบ้านล านาว – วังวิเศษ (หมายเลข 4236) ระยะทาง 21,360 เมตร 
3. ถนนลาดยางสายเค่ียมงาม – สวนปาล์ม (หมายเลข 4225) ระยะทาง   6,250 เมตร 
 ถนนในความรบัผิดชอบของทางหลวงชนบท  จ านวน 1 สาย  
1. ถนนลาดยางสายล านาว –  ดินแดง ระยะทาง   5,800 เมตร 
 ถนนในความรบัผิดชอบของ อบจ.นครศรธีรรมราช จ านวน 5 สาย 
1. ถนนลาดยางสายบางปริก – ปากแพรก ระยะทาง     450  เมตร 
2. ถนนลาดยางสายบ้านล านาว – บ้านทรายขาว ระยะทาง  2,800  เมตร 
3. ถนนลาดยางสายควนหินราว – บางปริก ระยะทาง  1,700  เมตร 
4. ถนนลาดยางสายไสยาสน์ – บ้านนิคม ระยะทาง     500  เมตร 
5. ถนนลาดยางสายบางจันสี – บ้านนิคม ระยะทาง  4,650  เมตร  

 
   
 ถนนในความรบัผิดชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว  จ านวน   85 สาย 
1. ถนน คอนกรีต จ านวน    6  สาย 
2. ถนน ลูกรัง/หินคลุก/หินผุ จ านวน   80  สาย 
 ท่อเหลีย่ม     จ านวน 7 แหง่ แหง่  
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 2) การไฟฟา้ 
  ต าบลบ้านล านาวมีส านักงานบริการประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบางขัน ท่ีต้ัง ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 4151 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์. 075-371181 
 
 3) การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีประปาท่ีบริการประชาชนโดยครัวเรือนผู้ใช้น้ าท้ังส้ิน 4,408 
ครัวเรือน  จ าแนกตามประเภทของแหล่งน้ า ได้ดังนี้ 
   -ประปาผิวดิน จ านวน 17 แห่ง 
   -ประปาภูเขา จ านวน 3 แห่ง 
   -บ่อบาดาล จ านวน  38 แห่ง 

 4) ไปรษณยีห์รอืการสือ่สารหรอืการขนสง่และวสัดุ ครภุัณฑ์ 
  ต าบลบ้านล านาวมีท่ีท าการไปรษณีย์บางขัน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.30น.- 12.00น. หยุดวันอาทิตย์  ท่ีอยู่เลขท่ี 22/3 หมู่ท่ี 1  ต.บ้านล านาว อ.บางขัน            
จ.นครศรีธรรมราช  80630 
 
(6) ระบบเศรษฐกิจ 
 1) การเกษตร  
 ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพารา สวนปาล์มและมีประกอบ
อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยท่ีบางครัวเรือนมีอาชีพเล้ียงสัตว์ ปลูกผลไม้เป็นอาชีพเสริม  

 2) การพาณชิยแ์ละกลุม่อาชพี  
   -  ธนาคาร  2  แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
   -  ปัม้น้ ามัน 2 แห่ง คือ หจก.บางขันปิโตรเลียมและบริการ   หจก.เชิดรุ่งเรืองออยล์ 
   -  โรงฆ่าสุกร  1 แห่ง  
   -  ร้านรับซื้อน้ ายางพารา 17 แห่ง  
   -  โรงรมยาง 3 แห่ง  
   -  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 2 แห่ง  
   -  ตลาด 6 แห่ง 
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(7) ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 1) การนบัถอืศาสนา 
  -ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ  98 
  -ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 1 
  -ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 1 

 2) ประเพณแีละงานประจ าปี  
  - ประเพณีงานขึ้นปีใหม่   
  - ประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา  
  - ประเพณีวันสงกรานต์ 
  - ประเพณีงานเดือนสิบ 
  - งานประเพณีชักพระ   
  - งานประเพณีลอยกระทง 

 3) การทอ่งเทีย่ว 
  - น้ าตกโตน ต้ังอยู่ในเขต ม.11 และ ม.12 ต.บ้านล านาว  
  - วัดล านาว ต้ังอยู่ ม.14 ต.บ้านล านาว มีมณฑปประดิษฐานสรีระสังขารพระครูศีลมงคล  
                  (พ่อท่านไข่ นาถสีโล) หรือพ่อท่านไข่วาจาสิทธิ์  

- ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูชาญณรงค์  ไชยรัตน์  ต้ังอยู่ ม.3 ต.บ้านล านาว  โดยได้รับรางวัล  
                  “บุคคลพอเพียงปี 2558 ”  
  -  พระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยโลหะ  
                   ขนาดสูง 509 เซนติเมตร  ต้ังอยู่ หน้าท่ีว่าการอ าเภอบางขัน  

 3) ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิน่ 
  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
  -  จักสาน – หัตถกรรม 
  -  การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
  -  ผ้าบาติก 
  -  การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
  -  ยาสมุนไพร 
  -  นวดแผนโบราณ 
  ภาษาถิน่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 99 พูดภาษาใต้ 
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 4) สิน้ค้าพืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ 
  -  ไม้กวาดอกหญ้า 
  -  เครื่องแกง 
  -  ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 
  -  ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 
  -  สบู่จากผลไม้ สบู่สมุนไพร 
                                 

(8)  ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 1) ปา่ไม ้
  - ป่าสงวนแห่งชาติพรุพรี เนื้อที่ประมาณ 26,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี ต.บ้านล านาว และ ต.บ้านนิคม 
  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซ ป่านาปู เนื้อที่ประมาณ 5,444 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี ต.บ้านล านาวและ  
   ต. บางขัน 
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สว่นที ่2  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
(1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) 

 
 

วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกับด้าน ความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ  
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้าง เสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชัน สร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ  เรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ัง  การพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้อง ให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ  สร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า ในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ  มีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย กิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาค ในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ การด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก  
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร ยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนา สินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัย  

  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล และการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการ ท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  
  (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการส่ือสาร และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาท  ของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน  ครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
  (5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน า รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น สังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

  6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

   กรอบวสิัยทศันแ์ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
    1. กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมาย 

  1.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 1.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้ 

จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

   1.3 เปูาหมาย 
 1.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
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 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี 

 1.3.2  การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

 1.3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

 1.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
 (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 1.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

    2.  แนวทางการพัฒนา 
 2.1  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

2.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
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สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

2.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

2.1.4  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

2.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและ
ความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
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แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 2.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
2.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบ

การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ 

2.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
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งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 2.3  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
2.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2.3.2  การจัดบรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตามสทิธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย  

 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

 (2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

 (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

2.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

2.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 
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 2.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
2.4.1  การลงทนุด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

2.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

2.4.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 2.5  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 
น้ าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

2.5.2  การสง่เสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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2.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

2.5.4  การจัดการมลพษิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

2.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5.6  การเพิม่ขีดความสามารถในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกัน
เมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 2.6  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
2.6.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

2.6.3  การสรา้งรปูแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 22  
 

2.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 3) แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

   3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564  

        วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “ศนูยก์ลางการเกษตร การทอ่งเทีย่วนานาชาติ   มรีะบบโลจิสตกิสท์ี่สมบรูณ์ เปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม” 

   นิยามวิสัยทัศน์  
   ศูนย์กลางการเกษตร หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านปริมาณการผลิต (การ
ปลูกหรือการเพาะเล้ียง) ด้านการแปรรูป ด้านการตลาด หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
   ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านจ านวนนักท่องเท่ียว และรายได้
จากนักท่องเท่ียวนานาชาติ  
   มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การมีระบบคมนาคมท่ีเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันท้ังทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ า และเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด  
   การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้างปัญหาต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อปูองกัน หรือ แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ 

    พันธกิจ (Mission) 
    1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล  
   2. พัฒนาการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น  
   3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย การบริหารจัดการ  และ
สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มจังหวัด  
   4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี  

   เปูาประสงค์รวม  
   1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ ามันของประเทศ  
   2. เป็นกลุ่มจังหวัดช้ันน าด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความ โดด
เด่นในพื้นท่ี  
   3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการ
ท่องเท่ียว  
   4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
กลุ่ม  
   5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีส่ิงแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก  (ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไม้ผล)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเล้ียง
สัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นในพื้นท่ี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของ
รูปแบบการท่องเท่ียว  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา ของ
กลุ่มจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

 

3.2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครศรธีรรมราช ปี พ.ศ. 2561-2565 

                วสิยัทศัน ์ 
“นครแหง่อารยธรรม   นา่อยูน่า่เทีย่ว   การเกษตรและอตุสาหกรรมยัง่ยนื” 

 
ค านยิามวิสยัทัศน ์ 

 นครแห่งอารยธรรม  หมายถึง นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้ออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ  และมีประเพณี  วัฒนธรรม
ท่ีสืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว หมายถึง เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง 
เป็นท่ีอยู่อาศัยช้ันดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง  เป็นเมือง
อาหารปลอดภัย เมือง สี เขียวท่ี เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมือง ท่ีมีการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ี
เช่ือมโยงท้ังทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็น
เจ้าบ้านท่ีดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เป็นเมืองแห่งท่องเท่ียวที่อบอุ่น 

การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน หมายถึง นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด 
เป็นแหล่งการผลิตทางการเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมท้ัง
การจัดสรรท่ีดินท ากิน เป็นเมืองท่ีเน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบ
การวางแผนการผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ท่ีมีความยั่งยืนและ
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เช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจ
เติบโตจากการท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ปุาเขา และทางทะเล และการ
ท่องเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเติบโต และแข่งขันได้ 

  จุดยนืการพฒันาของจงัหวดั  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเท่ียว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

     เปาูหมายการพฒันา  
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

  2.  เพิ่มรายได้จาการท่องเท่ียว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

   ประเดน็การพฒันา 
                     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    2. การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          วิสัยทัศน์ 
    “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566 – 
2570) ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” โดยอาศัย
กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาคใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับป ีพ.ศ. 2561– 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา  ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหาร
จัดการตลาด และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร  
   2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ  
   3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
   4. ส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีสะอาด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
   6. ฟื้นฟู  พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว  ท้ังแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
   7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการภาค
เศรษฐกิจชุมชน  
   9. พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   เปูาหมายการพัฒนา 
   1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อไป 
   2. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่า 
การค้าการลงทุนของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
   พันธกิจ 
   1. ฟื้นฟูพื้นท่ีปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   2. ส่งเสริมการบริหารจัดน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ า
เสีย 
   3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
   4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน  
   5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย ์
   6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
   8. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาปกปูองระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  

   เปูาหมายการพัฒนา 
   1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
   2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
   4. คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 
   4. พัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
   5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
   6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
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   7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานท่ี
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
   11. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพ มีงานท า มีท่ีอยู่อาศัย และได้รับการศึกษา 
   12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน 
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

   13. ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 

   เปูาหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึนท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ี
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
   4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

   เปูาหมายการพัฒนา 
   1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับระบบ
ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
   พันธกิจ 
   1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
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   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

   เปูาหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   3. มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
(2) ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว 
 2.1 วสิัยทัศน ์
   วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการเป็นอะไรในอนาคต” องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตไว้ดังนี้  

 
“ชมุชนพฒันา   ประชาชนมสีุข” 

 
 ชุมชนพัฒนา  หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี เส้นทางคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ท่ีเพียงพอต่อด ารงชีวิต  
 ประชาชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม 

มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 2.3 เปาูประสงค ์
   1. เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
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   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

 2.4 ตวัชีว้ดั 
    1. จ านวนระยะทางถนนท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
    2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
    3.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
    4.  จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ 
    5.  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
    6.  ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 

 2.5 ค่าเปาูหมาย 
   1. ระยะทางเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน ปีละ 4 กม. 
   2. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ปีละ 50 ครัวเรือน 
   3. ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 90 ต่อปี 
   4. จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ปีละ 50 คน  
   5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ร้อยละ 5 ต่อปี 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 90 ต่อปี  

 2.6 กลยทุธ ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
   2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
   3. พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ปูองกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
   4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฟื้นฟู
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
   7. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพึ่งพาตนเองได้ 
   8. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
   1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
   2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาการบรหิารจัดการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 
   กลยทุธ ์
   1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

 2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความ
เส่ียงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวทางการเมืองใน
ระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึง
มุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและ
ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจภายในต าบล เพื่อเป็น
ฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวใน
การเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ    
           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ตลอดจนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน  ส่วน
ราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 2.8 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
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การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที ่

12 

ด้าน 
ความ 
มั่นคง 

ด้านการสร้าง
ความ 

สามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้าง
โอกาสความ

เสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบกร
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และย่ังยืน 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

การเพ่ิมประ 
สิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนากลุม่

จังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อ่าวไทย 

พัฒนาการผลิต 
แปรรูปและการ
บริหารจัดการ 
พืชเศรษฐกิจ
หลัก (ปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา 
ไม้ผล 

การเพ่ิมผลผลิตจาก
การประมงชายฝั่ง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าเศรษฐกิจและ

การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจที่มีความ
โดดเด่นในพื้นที ่

พัฒนาสู่การเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว

นานาชาติที่มี
คุณภาพ และมี

ความหลากหลาย
ของรูปแบบการ

ท่องเท่ียว 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง

พื้นฐาน การ
ขนส่ง และ 

โลจิสติกส์ เพื่อ
รองรับการ

พัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด 

การพัฒนาสู่การ
เป็นเมือง 

สีเขียวและสังคม
คุณภาพ 

บริหารจัดการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน

พื้นฐาน
ธรรมะ 

ธรรมชาติ 
และศิลปะ 
วัฒนธรรม 

บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

พัฒนาคน 
ชุมชน และ
สังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์จังหวดั การส่งเสริม
ศาสนา 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การรักษา
ความมั่นคง
และความ

สงบเรียบร้อย
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
บ้านล านาว 

บริหารจัดการเกษตร
และอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร 
และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคน 
ชุมชน และสังคม
ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง 

มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การเสริมสร้างธรรมา 
ภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

สังคม 

กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

พัฒนา
เส้นทาง
คมนาคม
ในต าบล

ให้ได้
มาตรฐาน 
สะดวก

ปลอดภัย
อย่าง
ทั่วถึง 

พัฒนา
แหล่งน้ า

ให้
เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค
บริโภค 

พัฒนา
สาธารณูป
โภคให้มี

ประสิทธิภ
าพทั่วถึง
ทุกพ้ืนที ่

ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพและ

พัฒนา
กลุ่ม
อาชีพ   

สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ให้กับ

เกษตรกร 
พัฒนาให้
ความรู้
และ

เทคนิค
วิธีการ 
ในเรื่อง

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริม 

สร้างประ
สิทธ ิ

ภาพใน
การก าจัด 

บ าบัด
มลพิษ 
แก้ไข

ปัญหาส่ิง 
แวดล้อม 

การ
อนุรกัษ์
ฟ้ืนฟู

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และความ

หลาก 
หลายทาง
ชีวภาพ
และ

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม
ต่อสภาพ 
แวดล้อม
ของชุมชน 

พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
รณรงค์
ป้องกนั

โรคติดตอ่
และไม่
ติดต่อ 

พัฒนาส่ิง 
แวดล้อม
ชุมชนให้
ถูกสุข 

ลักษณะ 

รณรงค์
ป้องกนั
ควบคุม
การแพร่
ระบาด
ของยา
เสพติด
เพ่ือลด
จ านวนผู้
เสพและผู้ 
เกี่ยวข้อง
ให้น้อยลง 

ส่งเสริม
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคม 

การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และการ
บรรเทา
สาธารณ
ภัยเพ่ือ
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน
ของ

ประชา-
ชน 

พัฒนา 
การกีฬา 

เสริม 
สร้าง

โอกาสให้
ประชา- 
ชนทุก

กลุ่มออก
ก าลังกาย
และเล่น
กีฬาอย่าง

ทั่วถึง 

ส่งเสริม
การท านุ
บ ารุงและ

รักษา 
ศาสนา
ศิลป 
วัฒน-
ธรรม 

ประเพณี 
ภูมิปัญา
ท้องถ่ิน 
พัฒนา
ฟ้ืนฟูต่อ

ยอดแหล่ง
เรียนรู้

ทางวัฒน-
ธรรม 

สงเคราะห์ 

และ
พัฒนา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 

คนชรา 
และผู้ด้อย 
โอกาสใน
สังคมให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

และพ่ึงพา
ตนเองได ้

สร้าง
กระบวน 
การมีส่วน
ร่วมเพ่ือ
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน

และ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ชุมชน 

ส่งเสริม
ประชาธิป 
ไตยและ

เสริม สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของกระ 
บวนการ
ประชา
สังคมใน

การบริหาร
จัดการ
ท้องถ่ิน 
ส่งเสริม

การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่

ตอบ สนอง
ต่อความ

ต้องการใน
ระดับ
ชุมชน 
ภายใต้

กระบวน 
การมีส่วน
ร่วมจาก
ทุกภาค
ส่วน 

พัฒนา 
การ

บริหาร
จัดการ

องค์กร ให้
มี

ประสิทธิภ
าพและ
โปร่งใส 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

ของ
องค์กร
อย่าง

สม่ าเสมอ
และ

ต่อเนื่อง 
เพ่ือเสริม 

สร้าง
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

เส้นทางคมนาคมท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ 

โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ 

   

โครงการ
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

โครงการ
ขุดลอด
แหล่งน้ า
ปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

   

โครงการ
จัดการ
ขยะมูล

ฝอย การ
บ าบัด
มลพิษ 

   

โครงการ
ก่อสร้าง

ถนน
คอนกรีต
ถนนลาด 

ยาง 
ปรับปรุง/
บุกเบิก
ถนน 

โครงการ
ขุดเจาะ

บ่อบาดาล 
ก่อสร้าง

ฝายน้ าล้น 

 

 

โครงการ
ก่อสร้าง
ประปา 
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 

 

โครงการ
ส่งเสริม
ด้านการ

จัดท าแผน 
การสร้าง

ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ชุมชน 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์
ในการ
ปฏิบัต ิ
งาน 

 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
ของ

บุคลากร 

 

 

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนา
ด้าน

การศึกษา 

 

 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

 

 

โครงการ
ด้านยา
เสพติด 

 

 

   

โครงการ
ด้าน

ป้องกนั
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

 

โครงการ
ด้านการ
ส่งเสริม

กีฬา การ
ออกก าลัง

กาย 

 

โครงการ
ส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

โครงการ

ส่งเสริม
พัฒนา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 

คนชรา ผู้
ด้อย 

โอกาส 

โครงการ
ส่งเสริม

การมีส่วน
ร่วมใน
ชุมชน 

 

 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การ
พาณิชย ์

เคหะและ
ชุมชน 

การ 
ศึกษา 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สาธารณสุข 

 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

งบกลาง 

 

การเกษตร 

 

บริหารท่ัวไป 

 

การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

การรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
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 (3) การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

   (3.1) การวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ใช้การวิเคราะห์       
SWOT  Analysis เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบล        
บ้านล านาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จุดแขง็  (S = Strength) จุดออ่น  (W = Weakness) 
-   มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
-   มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมี
งบประมาณจ ากัดในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานได้หมดตามความ
ต้องการของประชาชน  

-    การให้บริการน้ าประปายังมีปัญหาแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับผลิตน้ าประปา 

โอกาส  (O = Opportunity) อปุสรรค  (T = Threat) 
-   ต าบลบ้านล านาวตั้งอยู่ศูนย์กลางของอ าเภอ

บางขัน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ท าให้ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงาน
ก่อสร้างและบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว  

-   การให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แก่ 
ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีจ านวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นทุกปี 

-  การถ่ายโอนงาน งบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีถนนท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นท่ี
ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมีความ
ช ารุดเสียหายไม่สามารถด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมได้เอง ต้องแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ด าเนินการ 

-   การขยายเขตบริการไฟฟูา อยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการในส่วนท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  

-  การเกิดภัยน้ าท่วมขังท าให้ถนนได้รับการช ารุด
เสียหาย 
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  ด้านการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
จุดแขง็  (S = Strength) จุดออ่น  (W = Weakness) 

- มีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและเพียงพอใน
การรองรับนักเรียน 

- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม
การศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความ
พร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 

- มีการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีเป็น
ประจ าทุกปี คือ กิจกรรมการแห่ผ้าห่มพระ
พุทธลีลา และกิจกรรมประเพณีเดือนสิบ 

- มีวัดท่ีเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนใน
ต าบล 

- บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
-   เด็กเยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อหลังจากภาค
 บังคับ 
-   ขาดแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม 
-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
 ประเพณีจากภาคประชาชน 

โอกาส  (O = Opportunity) อปุสรรค  (T = Threat) 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ให้การสนับสนุนด้านส่ือวัสดุการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อ
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 

- การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษามีระเบียบ
กฎหมายรองรับ 

- มีการจัดต้ังสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 

- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 

- ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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  ด้านเศรษฐกจิ 
จุดแขง็  (S = Strength) จุดออ่น  (W = Weakness) 

-   มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-   มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-   การรวมกลุ่มอาชีพในต าบล 
-  มีผลผลิตทางการเกษตร คือ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน 
 

-    มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
-    ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด  
-    เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและ

ด้านการตลาด 
-    ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน มีหนี้สินท้ังใน

และนอกระบบ ขาดการออม 
- การรวมกลุ่มไม่มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง 

โอกาส  (O = Opportunity) อปุสรรค  (T = Threat) 
-   รัฐบาลส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กองทุนพัฒนาสตรี 

-   มีระบบประกันความเส่ียงด้านราคาสินค้า
เกษตร 

 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

-    ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
-   การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ท า

ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
-    ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
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  ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
จุดแขง็  (S = Strength) จุดออ่น  (W = Weakness) 

-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรน้ า 
และปุาไม้  

-   มีข้อบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการท่ีมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

-   การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมี
รถบรรทุกขยะและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะ 

-    ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 
ในการด าเนินงานท่ีผ่านมาต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น  

-    ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมเท่าท่ีควร  

-   ไม่มีระบบการก าจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน  

โอกาส  (O = Opportunity) อปุสรรค  (T = Threat) 
-   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากท่ัวโลก มี 
การรณรงค์กันต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก  

-   องค์กรเอกชนมีการด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ให้มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า  

-    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมยังไม่
มีประสิทธิภาพ  
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  ด้านการเมอืง การบริหารจัดการ 
จุดแขง็  (S = Strength) จุดออ่น  (W = Weakness) 

-   ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง 
-   การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมีความชัดเจน  
-   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบระเบียบกฎหมาย  
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากร  

-    ขาดการประสานงานท่ีดีภายในองค์กร  
-    ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านการเมืองการ

ปกครอง 
-    ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้
น้อย 

โอกาส  (O = Opportunity) อปุสรรค  (T = Threat) 
-    มีระเบียบข้อกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่าง
ชัดเจน 

-    มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร
ลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

-    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน 

-    ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานท่ี
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย  

 

   (3.2) การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 

     1.ปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การพฒันา  
     ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผลกระทบต่อ  
ต าบลบ้านล านาว ท้ังในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ท้ังท่ี
คาดว่าจะเป็นโอกาสให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนท่ีเป็นภัยคุกคามท่ีต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อ
ระมัดระวังและปูองกันผลด้านลบท่ีจะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และเศรษฐกิจของ
ต าบลบ้านล านาวให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาต าบลบ้านล านาวให้
เจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล         
บ้านล านาวในแต่ละระดับ มีดังนี้ 

     ระดบัตา่งประเทศ 
     1)  การเป็นประชาคมอาเซียน ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความ
ร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน  
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     2)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุณหภูมิโลกท่ีสูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดภัย
ธรรมชาติและทวีความรุนแรง ท้ังอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมท้ังไฟปุา เพราะความแห้งแล้งในหลายพื้นท่ี 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท าให้การระเหยของน้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ าท่ีเก็บกัก
ลดลง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูฝน ตรงกันข้ามการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกเหนือท าให้มีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน  ซึ่งผลจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกส่ง
ผลกระทบต่อต าบลบ้านล านาวในเรื่องของการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 

     ระดบัประเทศ 
     จากสภาวะการเปล่ียนแปลงภายนอกประเทศท่ีจะมีผลกระทบต่อการพัฒนายังมีผลการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการ
เปล่ียนแปลงในพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
     1)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม ระบบการผลิตยัง
ต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะท่ีพื้นท่ีการลงทุนด้านการเกษตรมีจ ากัดและ
ถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น การเช่ือมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังอยู่ในวงจ ากัดและ
ล่าช้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการเกษตรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของในหลวงท่ีมีพระประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงในอาชีพเกษตร คือการท่ีมีพออยู่ 
พอกิน ท่ีเหลือก็เหลือเก็บก็ขาย จ าหน่าย  และลดการพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก  
     2)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 
      2.1) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ท้ังนี้ พบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.59 การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวท าให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทางเพื่อรับมือ
ในเรื่องนี้ คือ ต้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ไม่มีโรค การ
จัดบริการสาธารณะท่ีตอบสนองผู้สูงอายุ และเตรียมชุมชนพร้อมรองรับผู้สูงอายุท่ีต้องมีระบบดูแล  
       2.2) สังคมไทยมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็น
ส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน โครงสร้าง
ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ครัวเรือนท่ีอยู่คนเดียว ครัวเรือนท่ีอยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ พฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง 
ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความรักความอบอุ่น เกิดปัญหาครอบครัวตามมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว จะต้องจัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว  
      2.3) การเช่ือมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ในยุค
โลกาภิวัตน์ ท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ 
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การส่ือสารท่ีทันสมัย ติดต่อส่ือสารกันได้สะดวกขึ้น การเดินทางก็
รวดเร็วขึ้น การพัฒนาด้านความทันสมัยนี้มีการน าเข้าจากต่างประเทศด้านตะวันตกเพราะว่าประเทศเหล่านี้มี
ความก้าวหน้า ท าให้คนไทยต้องรับเอาความทันสมัยเข้ามาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการพัฒนาการ
อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตนั้นมีท้ังส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดี
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ควบคู่กันไป ถา้หากน าเอาไปใช้ไม่ถูกกาลเทศะก็จะท าให้ได้รับผลกระทบได้ และส่ิงเหล่านี้เหมือนถูกกลืนรวมอยู่
กับความเป็นอยู่ของคนไทย จนวัฒนธรรมบางอย่างท่ีเป็นของตะวันตกก็เหมารวมว่าเป็นวัฒนธรรมไทย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องมีการปลูกฝัง ท าความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และในตะวันตกว่าเป็นคนละ
ส่วนกัน การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เพื่อให้เราเป็นคนทันสมัย ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เปิด
ใจกว้างรับเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ต้องไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีของไทย  
   3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ พื้นท่ีปุาต้นน้ าอยู่ในขั้นวิกฤติ การกัดเซาะชายฝ่ังอยู่ในภาวะวิกฤติ 
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา และมีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพิ่มในจังหวัดรอบอ่าวไทย ด้านมลภาวะมีการ
ปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ าบาดาลมีการปนเปื้อนจากสารเคมีท่ีเป็น
อันตรายในหลายพื้นท่ี ประกอบกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาวะโลกร้อนจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศน์ทางทะเล ชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ า และปุาไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พื้นท่ีเส่ียงต่ออุทกภัย
และวาตภัยเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ท้ังท่ีดินและน้ ามีปริมาณและคุณภาพลดลง การสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วมซ้ าซากส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  
   จากสภาวะการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเพื่อ
จะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
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สว่นที ่3  
การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 

 
(1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

หนว่ยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน   

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

การพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองการศึกษา 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองการศึกษา 

บริหารท่ัวไป การรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

   การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 4 ส านกั/กอง 4 ส านกั/กอง 
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แบบ  ผ.01 

2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

บญัชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จังหวดันครศรธีรรมราช 

ยทุธศาสตร ์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 30,495,000 38 45,900,000 46 51,610,000 36 42,300,000 30 32,550,000 179 202,855,500 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 11 5,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 1 500,000 2 1,000,000 20 10,000,000 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน -   - -   - -   - -   - -   - -   - 

รวม 40 35,995,000 41 47,400,000 49 53,110,000 37 42,800,000 32 33,550,000 199 212,855,000 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 13 19,040,000 13 19,040,000 13 19,040,000 10 17,540,000 10 17,540,000 59 92,200,000 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 837,500 8 837,500 8 837,500 8 837,500 8 837,500 40 4,187,500 

      2.3    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 - - 4 2,000,000 9 4,500,000 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 5 607,404 5 607,404 5 607,404 5 607,404 5 607,404 25 3,037,020 

      2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 5 780,000 21 1,900,000 

      2.6   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 740,000 6 740,000 6 740,000 6 740,000 6 740,000 30 3,700,000 
      2.7 แผนงานงบกลาง -   - -   - -   - -   - -   - -   - 

รวม 37 22,004,904 37 22,004,904 37 22,004,904 33 20,004,904 38 22,504,904 182 108,524,520 
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แบบ  ผ.01 

ยทุธศาสตร ์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 

     3.2     แผนงานการเกษตร -   - -   - -   - -   - -   - -   - 

รวม 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

 4.1 แผนงานการเกษตร 1 500,000 5 2,200,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 12 5,700,000 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 2 550,000 6 2,250,000 3 1,050,000 3 1,050,000 3 1,050,000 17 5,950,000 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใต้ระบบธรรมาภบิาล 

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 6 832,450 6 832,450 6 832,450 6 832,450 6 832,450 30 4,162,250 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -   - -   - -   - -   - -   - -   - 

 5.3 แผนงานการศึกษา -   - -   - -   - -   - -   - -   - 

รวม 6 832,450 6 832,450 6 832,450 6 832,450 6 832,450 30 4,162,250 

รวมทั้งสิน้ 86 59,422,354 91 72,527,354 96 77,037,354 80 64,727,354 80 57,977,354 433 331,691,770 
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แบบ  ผ.01/1 

 
 

บญัชีสรปุโครงการพฒันา ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมู่บา้นและแผนชมุชน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
 

 

 
โครงการพฒันาทีน่ ามาจากแผนพฒันา

หมู่บา้นและแผนพฒันาชมุชน 
 

 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 4,000,000 3 1,500,000 2 1,000,000 2 1,000,000 3 1,500,000 18 9,000,000 

 
  



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 45 
 

แบบ  ผ.02 

2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จังหวดันครศรธีรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 4 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.1           

1 บุกเบิกถนนซอยบ้าน 
นายแตง-บ้านนายชุม ม.1  

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน เขตทางกว้าง 6 ม. 
ผิวทางกว้าง ระยะทาง 1,500 ม. 

600,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

2 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายแนบ-ปั๊มกรีฑา  ม.1 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน ความกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  900 ม. 

450,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายชุม ม.1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2566   ยาว  500 ม. 
ปี 2567   ยาว  500 ม. 
ปี 2568   ยาว  500 ม. 

1,500,000 
 

1,500,000 1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

                1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

    1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยที่พักสงฆ์สิริศิลคุณ 
ม.1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2567  ยาว  500 ม. 
ปี 2568  ยาว  500 ม. 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

5 บุกเบิกถนนซอยบ้านห้วยลึก 
– ต่อเขต ม.16     ม.1 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน ความกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม  
ที่มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

6 บุกเบิกถนนซอยบ้านนายชุม
(ช่วงที่ 2) ม.1 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน ความกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  600 ม. 

  300,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้าซอยสระน้ า
บางจันสี – ต่อเขต ม.16   
ม.1 

เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของ
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสระน้ า 
บางจันสี  จ านวน 1 สาย 

  500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ชุมชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบางจันสี-ทุ่งปิดน้ า 
ม.1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 450 ม. 
ปี 2570  ยาว 450 ม. 

   1,350,000 1,350,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

9 บุกเบิกถนนสาย 
บ้านนายเสริม-ต่อเขต ม. 14   
ม.1 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน ความกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  900 ม. 

   450,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บางจันสี-หน้าควน ม.1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม.  
ระยะทาง  
ปี 2569 ยาว 500 ม. 
ปี 2570 ยาว 500 ม. 

   1,625,000 1,625,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางจันสี  ม.1 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 400 ม. 
ปี 2570  ยาว 400 ม. 

   1,300,000 1,300,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.2           

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าควน ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2566 ยาว 500 ม. 
ปี 2567 ยาว 500 ม. 
ปี 2568 ยาว 500 ม. 
ปี 2569 ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายสมพร ม.2  

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 1 สาย  500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์อุทิศ ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2567 ยาว  500 ม. 
ปี 2568 ยาว  500 ม. 
ปี 2569 ยาว  500 ม. 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสมเด็จย่า ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2567 ยาว  500 ม. 
ปี 2568 ยาว  500 ม. 
ปี 2569 ยาว  500 ม. 

 1,500,000 1,500,000 

  

1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหลักสิบ ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 500 ม. 

 1,625,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสาย
หลักสิบ ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างคูระบายน้ า 1 แห่ง   500,000   ความยาว 
คูระบายน้ า 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลักสิบซอย 2 ม.2 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

    1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.3           

19 ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณ
สวนสุขภาพบางปริก ม.3 

เพ่ือให้สวน
สุขภาพมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณสวนสุขภาพบางปริก 

500,000     จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สวนสุขภาพมีแสง
สว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านป้าใจ  ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
150 ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านยายหมุน  ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
150 ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บางปริก-ควนหินราว ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2566 ยาว 500 ม. 
ปี 2567 ยาว 400 ม. 

1,700,000 1,300,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

23 บุกเบิกถนนสายบางปริก -
ลานวัว ม.3 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน ผิวทางกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. 

  500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ลานวัว  ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม.  
ยาว 500 ม. 

  1,625,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม  
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบางปริก - เกาะวา  
ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง  290 ม. 

   700,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายถาวร ม.3 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง  200 ม. 

   600,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

          1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ติดต้ังไฟส่องทางถนนสาย 
บ้านป้าสน-สุขสบาย ม.3 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
ถนนสายบ้านป้าสน-สุขสบาย 
จ านวน 1 สาย 

    500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 ม.4           

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายช่องวัว ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

1,500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางภิญโญ  
ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
600 ม. 

 1,800,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนปาล์ม  ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่าวนิลคลาน1 ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสระน้ าพรุพรี  ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

   1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกิมเต้ียน  
ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 500 ม. 
ปี 2570  ยาว 500 ม. 

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.5           

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายน้ าน่ิง – อ่าวลุงคง 
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนสาย 
น้ าน่ิง – ทะเลสองห้อง ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ผิวทางกว้าง 4 ม.   
ยาว 1,000 ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายน้ าน่ิง – หน้าควน 
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าปั๊ม–คลองงาย  
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 

1,500,000  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยกน้ าน่ิง –  
หน้าควน ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 
ปี 2570  ยาว 300 ม. 

  1,500,000 1,500,000 900,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่าวลุงคง  ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2569  ยาว  500 ม. 
ปี 2570  ยาว  500 ม. 

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างก าแพงป้องกันการ
กัดเซาะคลองบ้านตาน้อย  
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกัน
การกัดเซาะริมตลิ่ง  

  500,000   ความยาว
ก าแพง
ป้องกันการ
กัดเซาะ 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายโพธ์ิ  ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง  400 ม. 

   1,200,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายที่ควนนายทวน
(ซอยบ้านนายโพธ์ิด้านใน) 
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
200 ม. 

   600,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ซ่อมแซมถนนสาย 
แยกบ้านนายไข่ – นางจุบ 
จดซอยน้ าน่ิง – หน้าควน  
ม.5 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,200 ม. 

    500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.6           

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ยาว – ห้วยเรียน 
ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด.ช่างกลฯ – ป่าเตย 
ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 190 ม. 

745,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

46 ซ่อมแซมถนนสาย 
ไร่ยาว – นายจบ  ม.6 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
กว้าง  4 ม. ระยะทาง 1,200 ม. 

500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมถนน 
สายไร่ใน – ป่าเตย ม.6 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
กว้าง 4 ม. ระยะทาง  800  ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

48 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.6 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

 500,000 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ยาว – หลุมขยะ 
ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 200 ม. 

 1,500,000 1,500,000 600,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ใน – ในควน    
ม.6 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง   
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 200 ม. 

  1,500,000 600,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนนสาย 
ไร่ใน – ปลายทาง  ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กว้าง  4 
เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร 

  500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเหนือโตน –  
ห้วยเรียน ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500 ม. 

   1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

53 ซ่อมแซมถนนสาย 
ไร่ใน-แยกบ้านนายไข่  ม.6 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กว้าง  4 
เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร 

    500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ไร่ใน – ห้วยเรียน ม.6 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม.
ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 500 ม.  
ปี 2570  ยาว 500 ม. 

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.7           

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยจันทร์หอม  
ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนปาล์ม  ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 

 1,500,000 1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายคอกวัว ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2568 ยาว 500 ม. 
ปี 2569 ยาว 500 ม. 
ปี 2570 ยาว 200 ม. 

  1,500,000 1,500,000 650,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยคุ้งคั้ง   ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2569 ยาว 500 ม. 
ปี 2570 ยาว 500 ม.  

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเอียด 
จันทร์พุ่ม  ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง  500 ม. 

    500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.8           

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนหินราว  
ซอย2  ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยหินเพิง  ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2567 ยาว  200  ม. 
ปี 2570 ยาว  200 ม. 

600,000    600,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยท้ายเภา – 
บ้านนางไสว  ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
500  ม. 

 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

63 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.8 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

 500,000 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายปาน – 
ต้นทัง ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 

  1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกาะวา ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2570  ยาว 500 ม. 

  1,500,000  1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประปา  ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง  180 ม. 

   550,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.9           
67 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ม.9 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 500,000     จ านวน
ประชาชน
ที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ทับควาย ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2566  ยาว 500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเผียน ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
500 ม.   

 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสันติสุข  ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2567 ยาว 500 ม. 
ปี 2568 ยาว 300 ม.  

 1,500,000 900,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนนกไผ่  ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
500 ม.  

  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

72 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.9 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

  500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางก าจัด ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
500 ม.  

   1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

74 บุกเบิกถนนสายลุงมีพัฒนา 
ม.9 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย      500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

 ม.10           
75 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

ม.10 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 500,000     จ านวน
ประชาชน
ที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

76 บุกเบิกถนนสายบ้านควนชก
รวมใจ ม.10 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย  500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 ติดต้ังไฟส่องทางถนนสาย
ไสยาสน์ – ป่าแต้ว  ม.10 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
ถนนสายไสยาสน์ – ป่าแต้ว   
จ านวน 1 สาย 

 500,000    จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

78 ปรับปรุงอาคารประชุม
ประจ าหมู่บ้าน ม.10 

เพ่ือปรับปรุง
อาคารประชุมของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

  500,000   จ านวน
ประชาชน
ที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
ประชุมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.10 

เพ่ือปรับปรุงหอ
กระจายขาวของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน 

  500,000   จ านวน
ประชาชน
ที่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ชุมชนได้รับข่าวสาร
ของหมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 ม.11           
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายศรีเทพ 5  ม.11 
เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2566  ยาว 500 ม.  
ปี 2567  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 10  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 60 
 

แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างบ้าน 
นายสถาพร  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2567 ยาว 500 ม. 
ปี 2568 ยาว 300 ม.  

 1,500,000 900,000 
  

  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายช านิ –  
ลุงเอียด  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
500 ม.  

  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 4  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 
 ปี 2570 ยาว 500 ม. 

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 6  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2569  ยาว 500 ม.  
ปี 2570  ยาว 150 ม.  

   1,500,000 500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ  8  
(สระน้ าควนแม่แก่)  ม.11 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

    1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

87 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.11 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

    500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.12           

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายปาน – 
นายประสิทธ์ิ   ม.12 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2566  ยาว 300 ม.  
ปี 2567  ยาว 200 ม. 

900,000 600,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายคล่อง  
ม.12 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 300 ม.  

 900,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

90 บุกเบิกถนนสายเกาะปล้าว – 
ป่าเตย ม.12 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย    500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายอนันต์ – 
นายประสิทธ์ิ ม.12 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2568  ยาว  500 ม. 
ปี 2570  ยาว  500 ม. 

  1,500,000  1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

92 บุกเบิกถนนสายคลองออก – 
ทุ่งโคกแค ม.12 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย     500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

93 บุกเบิกถนนสายเกาะปล้าว – 
ลานวัว ม.12 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย     500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทาง
คมนาคมเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

94 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.12 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน 

    500,000 ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.13           

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประชาธิปัตย์  
ม.13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2566  ยาว 500 ม.  
ปี 2567  ยาว 500 ม. 

1,500,000 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10  ม.13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง  กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 300 ม. 

 1,625,000 975,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในโตนพัฒนา  
ม.13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2568  ยาว 500 ม. 
ปี 2569  ยาว 500 ม. 

  1,500,000 1,500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

98 ซ่อมแซมถนนสายป่าเตย
พัฒนา  ม.13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
กว้าง  4 ม. ระยะทาง 2,100 ม. 

  500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนประ  ม.13 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ถนนลาดยาง  กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 500 ม. 
ปี 2570  ยาว 500 ม. 

   1,625,000 1,625,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนรินทร์  ม.13 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม. 

    1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.14           
101 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน

หมู่บ้าน  ม.14 
เพ่ือให้สองข้างทางมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่า
เซลล์) บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน 

500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายจ าลอง – 
บางจันสี  ม.14 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

1,500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสมพร 
มาสทอง  ม.14 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

  1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางฉลวย 
ม.14 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 150 ม.  

    500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ม.15           

105 บุกเบิกถนนสายนัดพบ – 
นาชีโค ม.15  

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย 500,000     ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายบุญชัย  
ปิยะวงศ์  ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโกผ่องอุทิศ  ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 3 ม.  
ระยะทาง 250 ม.  

 550,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชอบท ากิจพัฒนา 
ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 250 ม.  

  750,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังตลาด อบต. 
 ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 150 ม.  

  500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

110 ติดต้ังไฟส่องทางถนภายใน
หมู่บ้าน  ม.15 

เพ่ือให้สองข้างทางมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่า
เซลล์) บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน 

   500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทางถนนมี
แสงสว่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังวารี ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2569  ยาว 500 ม. 
ปี 2570  ยาว 500 ม.   

   1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโชคพัฒนา ม.15 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

    1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 ม.16           

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งโคกแค –  
หน้าควน  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง ปี 2566  ยาว 
500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม. 
ปี 2568  ยาว 500 ม.  

1,500,000 1,500,000 1,500,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งโคกแค –  
เกาะปล้าว  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง ปี 2566  ยาว 
500 ม. 
ปี 2567  ยาว 500 ม.  

1,500,000    1,500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปิดน้ า –  
สวนปาล์ม  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 500 ม.  

 1,500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 ซ่อมแซมถนนสายบ้านป้าพร 
– สวนปาล์ม  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 400 
ม. 

 500,000    ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งโคกแค –  
ห้วยท้ายเภา  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 420 ม.  

  1,260,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปากคลอง –  
บางจันสี  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง ปี 2568  ยาว 
500 ม. 
ปี 2569  ยาว 200 ม.  

  1,500,000 600,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปิดน้ า –  
บางจันสี  ม.16 

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.  
ระยะทาง 300 ม.  

  900,000   ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

120 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคกแค 
– ปากคลอง  ม.16  

เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง 
1 กม. 

   500,000  ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

121 บุกเบิกถนนสายหน้าควน – 
ช่องวัว  ม.16 

เพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย ความ
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 2 กม.  

    500,000 ความยาว
ถนน 

มีเส้นทางคมนาคม
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

รวม 121 โครงการ 30,495,000 45,900,000 51,610,000 42,300,000 32,550,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 4 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบประปา  ม.2 เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 จุด 500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รัประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบประปา  ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 จุด 500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รัประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

3 เจาะบ่อบาดาลบริเวณ 
นาไสยูง ม.3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รัประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงระบบประปา  ม.4 เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 จุด 500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รัประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน 
ม.4 

เพ่ือลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใน
การผลิต
น้ าประปา 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

500,000     จ านวนค่าไฟฟ้า
ที่ลดลง 

ต้นทุนในการ
ผลิตน้ าประปา
ลดลง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านถนนสายทะเล 
สองห้อง – น้ าน่ิง ม.5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
1 จุด 

500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

7 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
ส าหรับประปาสระน้ า ม.6 

เพ่ือลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใน
การผลิต
น้ าประปา 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

500,000     จ านวนค่า
ไฟฟ้าท่ีลดลง 

ต้นทุนในการ
ผลิตน้ าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

8 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
ส าหรับประปาบ้านนายเปี้ยน 
ม.6 

เพ่ือลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใน
การผลิต
น้ าประปา 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

 500,000    จ านวนค่า
ไฟฟ้าท่ีลดลง 

ต้นทุนในการ
ผลิตน้ าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

9 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
ส าหรับประปาบ้านนายสอบ
ม.6 

เพ่ือลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใน
การผลิต
น้ าประปา 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

 500,000    จ านวนค่า
ไฟฟ้าท่ีลดลง 

ต้นทุนในการ
ผลิตน้ าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

10 เจาะบ่อบาดาลบริเวณ 
บ้านเหนือโตน ม.6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด     500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (สระน้ าคอกวัว) 
ม.7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
1 จุด 

  500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
ม.8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 
1 จุด 

500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

13 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
ส าหรับประปาบ้านนายเผียน
ม.9 

เพ่ือลดการใช้
กระแสไฟฟ้าใน
การผลิต
น้ าประปา 

ติดต้ังโซล่าเซลล์ส าหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

  500,000   จ านวนค่า
ไฟฟ้าท่ีลดลง 

ต้นทุนในการ
ผลิตน้ าประปา
ลดลง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ม.9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
1 แห่ง 

   500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ควนตีน)  ม.9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
1 จุด 

    500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 70 
 

แบบ  ผ.02 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ม.10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
1 จุด 

 500,000    จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ห้วยโคลน ม.12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปาภูเขา 1 แห่ง 500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
ม.13 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 2 
แห่ง คือ บริเวณในพรุ และ
บริเวณหน้าควน 

500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

19 เจาะบ่อบาดาลบริเวณ 
บ้านหน้าควน ซอยต้นกอ 
ม.15 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

รวม  19  โครงการ 5,500,000 1,500,000 1,500,000 500,000 1,000,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 พฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เข้มแขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศพด.สังกัด อบต.บ้านล านาว 
 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
เหมาะสม 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ 
เด็กเล็ก ศพด.สังกัด อบต. 
บ้านล านาว 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนเด็ก
ได้รับ
อาหาร
เสริม(นม) 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมตามหลัก 
โภชนาการ 

กองการ 
ศึกษา 

2 อาหารเสริม (นม)  ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พ้ืนที่ อบต.บ้านล านาว 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
เหมาะสม 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ 
ร.ร.สังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.บ้านล านาวและ ร.ร. สังกัด 
ตชด. 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 จ านวนเด็ก
ได้รับ
อาหาร
เสริม(นม) 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมตามหลัก 
โภชนาการ 

กองการ 
ศึกษา 

3 อาหารกลางวัน ศพด. สังกัด 
อบต.บ้านล านาว 

เพ่ือให้เด็กเล็ด
ได้รับอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

 ค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียน ศพด.สังกัด อบต. 
บ้านล านาว 

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 จ านวนเด็ก
เล็กได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

กองการ 
ศึกษา 

4 ค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศพด. (รายหัว)  

เพ่ือจัดหารสื่อการ
เรียนการสอน
ให้แก่ ศพด. 

ค่าสื่อการเรียนการสอน/วัสดุ
การศึกษา/เคร่ืองเล่นพัฒนาการ
เด็กใน ศพด. สังกัด อบต. 
บ้านล านาว 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กเล็กใน ศพด.ได้
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

กองการ 
ศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 72 
 

แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. สังกัด อบต.
บ้านล านาว 

เพ่ือจัดสรรเป็นค่า
การเรียนการสอน
แก่ ศพด. 

ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การ
เรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แก่เด็ก
ปฐมวัย ศพด.สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ศพด.สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กองการ 
ศึกษา 

6 อาหารกลางวันนักเรียน เพ่ืออุดหนุน
อาหารกลางวัน 
นักเรียน 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนแก่ 
-ร.ร.สังกัด สพฐ.  
-ร.ร.สังกัดกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) 

8,900,000 8,900,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ 

กองการ 
ศึกษา 

7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
1,000 คน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนเด็ก
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะตามช่วงวัย 

กองการ 
ศึกษา 

8 แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะเด็ก
ตามช่วงวัย 

ศพด.สังกัด อบต.บ้านล านาว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

กองการ 
ศึกษา 

9 จัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน “น้องอนุบาล” 

เพ่ือแสดงผลงาน
ทางทักษะของ 
เด็กเล็ก 

ศพด.สังกัด อบต.บ้านล านาว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศพด.ได้แสดง
ผลงานของเด็กเล็ก 

กองการ 
ศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครูผู้แลเด็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต.บ้าน
ล านาว 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครู
เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
มีความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบิงานเพ่ิมข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์ 

เพ่ือให้ ศพด.มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
มั่นคง ปลอดภัย 

ก่อสร้างร้ัว ปรับปรุงอาคาร
และบริเวณโดยรอบ ศพด. 

500,000 500,000 500,000   จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

ศพด. มีอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

กองการ 
ศึกษา 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ศพด.บ้านเคี่ยมงาม 

เพ่ือให้ ศพด.มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
มั่นคง ปลอดภัย 

ก่อสร้างร้ัว ปรับปรุงอาคาร
และบริเวณโดยรอบ ศพด. 

500,000 500,000 500,000   จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

ศพด. มีอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

กองการ 
ศึกษา 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ศพด.บ้านพรุพรี 

เพ่ือให้ ศพด.มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน
มั่นคง ปลอดภัย 

ก่อสร้างร้ัว ปรับปรุงอาคาร
และบริเวณโดยรอบ ศพด. 

500,000 500,000 500,000   จ านวนผู้
ได้รับ
ประโยชน์ 

ศพด. มีอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม  13  โครงการ 19,040,000 19,040,000 19,040,000 17,540,000 17,540,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 พฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เข้มแขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ  
1,000 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนร่วมกัน
สืบสานประเพณี
ของท้องถ่ิน 

กองการ 
ศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้
เล่นกีฬาให้เหมาะสม
กับช่วงวัย 

 ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครอง เด็กเล็กใน 
ศพด. สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

กองการ 
ศึกษา 

3 กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 
อบต.บ้านล านาว 

ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
เห็นความส าคัญของ
การเล่นกีฬา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
เล่นกีฬา 

กองการ 
ศึกษา 

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระอ าเภอบางขัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขันจัดงาน
ประเพณีชักพระ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการ 
ศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

อุดหนุงบประมาณ 
ให้แกป่กครองอ าเภอ
บางขันเพ่ือจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการ 
ศึกษา 

6 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาลวัน
มาฆะบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ
นครศรีธรรมราชและแห่ผ้า
ห่มพระพุทธลีลาศิริธรรม
นครอัครมหามิ่งมงคล 

อุดหนุงบประมาณ 
ให้แกป่กครองอ าเภอ
บางขัน เพ่ือจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมลาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการ 
ศึกษา 

7 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้มีแหล่งข้อมูล
เก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้และสืบค้น 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านล านาว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

มีแหล่งข้อมูล
เก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่ง่ายต่อ
การเรียนรู้ 

กองการ 
ศึกษา 

8 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน 16หมู่บ้าน 
ในต าบลบ้านล านาว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
หมู่บ้านที่ได้ใช้
ประโยชน์ก 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างในการออก
ก าลังกาย 

กองการ 
ศึกษา 

รวม  8  โครงการ 837,500 837,500 837,500 837,500 837,500    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
(หน้าส านักสงฆ์น้ าน่ิง)  
ม.5 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ 
ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาชุมชน  
จ านวน 1 แห่ง  

    500,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
ม.6 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ 
ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาชุมชน  
จ านวน 1 แห่ง  

  500,000   จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ป่าคอกวัว ม.7 

เพ่ือปรับปรุงป่าชุมชนให้
สามารถเป็นสถานที่พักผ่อน
และจัดกิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
ชุมชน 1 แห่ง 

500,000     จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า
หมู่บ้าน ม.7 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าให้
สามารถเป็นสถานที่พักผ่อน
และจัดกิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้ าหมู่บ้าน   
1 แห่ง 

  500,000   จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
ม.12 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ 
ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง  

    500,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน 

กองช่าง 

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 77 
 

แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างทางเดิน/ว่ิง  
เพ่ือใช้เป็นที่ออกก าลัง
กาย รอบสระน้ าประปา 
ม.14 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างทางว่ิงออก
ก าลังกาย จ านวน  
1 แห่ง  

 500,000    จ านวนประชาชน
ผู้ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ 
ออกก าลังกาย  

กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คลองล านาว ม.14 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าให้
สามารถเป็นสถานที่พักผ่อน
และจัดกิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างท่าน้ าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

  500,000   จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าบ้านบนควน ม.
15 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าให้
สามารถเป็นสถานที่พักผ่อน
และจัดกิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ า 
บ้านบนควน  
จ านวน 1แห่ง 

    500,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
ม.16 

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ 
ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาชุมชน  
จ านวน 1 แห่ง  

    500,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน 

กองช่าง 

รวม  9  โครงการ 500,000 500,000 1,500,000 - 2,000,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือส ารวจจ านวน
สุนัขและแมว
พร้อมข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ล านาว 

33,840 33,840 33,840 33,840 33,840 จ านวนสัตว์ที่
ได้รับการ
ส ารวจ 

สุนัขและแมว
ได้รับการข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัข
และแมว 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ล านาว 

173,200 173,200 173,200 173,200 173,200 จ านวนสัตว์ที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

จ านวนโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

โรงเรียน  ศพด. แหล่งชุมชน วัด 
ตลาด  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ป่วย
โรค
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 ตลาดน่าซื้อ เพ่ือพัฒนาตลาด
ในพ้ืนที่ให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

ตลาดนัดในเขตพ้ืนที่ต าบล 
บ้านล านาว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ขอผู้ใช้บริการ
ตลาด 

ตลาดมีความ
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงาน 
ปลัด 
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แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ท้ัง 16 หมู่บ้านๆ 
ละ 20,000 บาท  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านด าเนิน
โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  5  โครงการ 607,040 607,040 607,040 607,040 607,040    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (บริเวณ
สามแยกลานวัว ทุ่งโคกแค 
ซอยควนหินราว) 

เพ่ือติดต้ังกล้องวงจร
ปิดบริเวณที่คาดว่า
เป็นจุดเสี่ยง 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด  
จ านวน 1 จุด 

    500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด/กองช่าง 

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สนับสนุนการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ
ลดลงของ
อุบัติเหตุ 

สามารถลดจ านวน
คร้ังของอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สนับสนุนการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ
ลดลงของ
อุบัติเหตุ 

สามารถลดจ านวน
คร้ังของอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 ขับข่ีปลอดภัย เสริมสร้าง
วินัยจราจร 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เร่ืองความปลอดภัย
บนถนน 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เร่ืองความ
ปลอดภัยบนถนน 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรทบทวน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของ อปพร. ในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  5  โครงการ 280,000 280,000 280,000 280,000 780,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.6 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองในวัยสูงอายุ 

ประชาชนที่ก าลังเข้าสู่
วัยสูงอายุ  
(อายุ 50-60 ปี) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการดูแล
สุขภาพก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุ 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มสตรี 

 กลุ่มสตรีในพ้ืนที่  
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สตรีมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  
100 คน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีแนวทาง
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล 
บ้านล านาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพ 
สังคม จิตใจ 

ส านักงาน 
ปลัด 
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แบบ  ผ.02 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.6 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
เยาวชนในพ้ืนที่ 

เด็กและเยาวชน จ านวน 60 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพในตนเอง
มากข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 สานรักสัมพันธ์แห่ง
ครอบครัว 

เพ่ือให้ครอบครัว
เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ครอบครัวเด็กและสมาชิกใน
ครอบครัว จ านวน 100 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ครอบครัวที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและครอบครัว
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  6  โครงการ 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 1 การพฒันาเกษตร  
 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 
  3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ความรู้ด้าน
ทักษะอาชีพ 

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 50 คน   

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ 
เสริมเพ่ิมข้ึน 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 2  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน  
 4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองล าตัง  ม.1  

เพ่ือชะลอน้ าและ
เก็บน้ าไว้ใช้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 จุด  

 500,000    จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านยายพร้อม ม.3 

เพ่ือชะลอน้ าและ
เก็บน้ าไว้ใช้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
จ านวน 1 จุด  

 500,000    จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น
เกาะวา ม.3 

เพ่ือชะลอน้ าและ
เก็บน้ าไว้ใช้ 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 จุด  

   500,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ขุดลอกสระน้ าประจ า
หมู่บ้าน ม.3 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกสระน้ า จ านวน 1 สระ     500,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ขุดลอกและขยายสระน้ า 
ไร่ยาว ม.6 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกและขยายสระน้ าให้กว้าง
ข้ึน จ านวน 1 สระ 

   500,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ขุดลอกสระน้ า  ม.10 เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกสระน้ า จ านวน 1 สระ   500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง
เคี่ยมงาม (ตอนบน)  ม.11 

เพ่ือชะลอน้ าและ
เก็บน้ าไว้ใช้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 จ านวน 1 จุด  

 500,000    จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกฝายน้ าล้นคลอง 
เคี่ยมงาม ม.11 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกฝายน้ าล้น จ านวน 2 จุด   500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองป่าเตย  ม.13  

เพ่ือชะลอน้ าและ

เก็บน้ าไว้ใช้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 จ านวน 1 จุด  

    500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขยายอ่างเก็บน้ าห้วยยิงช้าง 
ม.16 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ขุดลอกและขยายอ่างเก็บน้ า  
1 แห่ง  

500,000     จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ช่องล าแพน ม.16 

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  จ านวน 1 
แห่ง 

 500,000    จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 สร้างฝายชะลอน้ า  
(ฝายมีชีวิต) ช่องล าแพน 
 ม.16 

 สร้างฝายชะลอน้ า (ฝายมีชีวิต) 
จ านวน 1 แห่ง 

 200,000    จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

รวม  12 โครงการ 500,000 2,200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 2  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน  
 4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  4.2 แผนงานการเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านล านาว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือนที่คัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แขง็ มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 5 การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี  
 5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจัดการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งาน 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของ 
บุคลากรในองค์กร 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างสังกัด อบต.
บ้านล านาว 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานเฉลิม 
พระเกียรติ 

การจัดนิทรรศการกาล ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

67,9000 67,9000 67,9000 67,9000 67,9000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อบต.บ้านล านาวได้
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานเฉลิม 
พระเกียรติ 

การจัดนิทรรศการกาล ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

67,9000 67,9000 67,9000 67,9000 67,9000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อบต.บ้านล านาวได้
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานเฉลิม 
พระเกียรติ 

การจัดนิทรรศการกาล ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

71,650 71,650 71,650 71,650 71,650 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อบต.บ้านล านาวได้
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 

ส านักงาน 
ปลัด 
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แบบ  ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน้า่อยู ่เขม้แขง็ มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 5 การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี  
 5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจัดการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 

เพ่ือเป็นแนวทางใน
การให้บริการ
สาธารณะ 

ประชาชนผู้รับบริการสาธาร
ระของ อบต.บ้านล านาว 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
ประเมิน 

การน าผลการ
ประเมนิมา
ปรับปรุงการ
ให้บริการ
สาธารณะ 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
อบต.บ้านล านาว 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้บริหาร   ส.อบต.   
พนักงานส่วนต าบล  
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

มีการปลูกฝังเร่ือง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผู้เข้า
อบรม 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  6  โครงการ 832,450 832,450 832,450 832,450 832,450    
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แบบ  ผ.02/1 

2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ทีน่ ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนพฒันาชมุชน 

 (พ.ศ.2566-2570) 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จังหวดันครศรธีรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 4 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายช่องวัว ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

500,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567)  
ม.4 

อบต. 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายกิมเต้ียน  ม.4 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567)  
ม.4 

อบต. 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วย
จันทร์หอม ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

500,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 
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แบบ  ผ.02/1 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
ห้วยคุ้งคั้ง   ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

  500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวน
ปาล์ม  ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

 500,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
เอียด จันทร์พุ่ม  ม.7 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง  150 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 

7 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ม.9 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

500,000     จ านวน
ประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
ม.9 

อบต. 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายไสยาสน์ –  
ทับควาย ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 150 ม. 

500,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
ม.9 

อบต. 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเผียน ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 150 ม.   

 500,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
ม.9 

อบต. 
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แบบ  ผ.02/1 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสันติสุข  
ม.9 

เพ่ือปรับปรุง

เส้นทาง

คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 150 ม.  

 500,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
ม.9 

อบต. 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นางก าจัด ม.9 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 150 ม.  

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ.2564  
ม.9 

อบต. 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนายปาน –  
นายประสิทธ์ิ   ม.12 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 150 ม.  

500,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2565-2570  
ม.12 

อบต. 

รวม  12 โครงการ 2,500,000 1,500,000 500,000 1,000,000 1,000,000     
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แบบ  ผ.02/1 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 4 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบประปา  
ม.2 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 
จุด 

500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
(พ.ศ.2564-2565) 
ม.2 

อบต. 

2 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
(สระน้ าคอกวัว) ม.7 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  
1 จุด 

  500,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 

3 ก่อสร้างระบบประปา
ภูเขาห้วยโคลน ม.12 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปาภูเขา 1 
แห่ง 

500,000     จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2565- 2570  
ม.12 

อบต. 

รวม  3 โครงการ 1,000,000 - 500,000 - -     
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แบบ  ผ.02/1 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.3 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังไฟส่องทางถน
ภายในหมู่บ้าน  ม.12 

เพ่ือให้สองข้าง
ทางมีแสง
สว่างเพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง(โซล่า
เซลล์) บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้าน 

    500,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

สองข้างทาง
ถนนมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2565- 2570  
ม.12 

อบต. 

รวม  1 โครงการ - - - - 500,000     
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แบบ  ผ.02/1 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมใหน้า่อยู่ เขม้แขง็ มัน่คง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ  
 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
  2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั ทีม่าของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
คอกวัว ม.7 

เพ่ือปรับปรุงป่าชุมชน
ให้สามารถเป็นสถานที่
พักผ่อนและจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่า
ชุมชน 
1 แห่ง 

500,000     จ านวน
ประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

ชุมชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
(ปี พ.ศ.2564-2567) 
ม.7 

อบต. 

2 ก่อสร้างลานกีฬา
ชุมชน  ม.12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย 

ลานกีฬาชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง  

    500,000 จ านวน
ประชาชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายของชุมชน 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2565- 2570  
ม.12 

อบต. 

รวม  2 โครงการ 500,000 - - - 500,000     
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แบบ  ผ.02/2 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 4 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-18 จากสายบาง
จันสี-หน้าควน บ้านบางจันสี 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  จาก 
กม. ท่ี 00+000 – 01+650 หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  8,250 
ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

5,374,000 5,374,000 5,374,000 5,374,000 5,374,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 
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แบบ  ผ.02/2 

   1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-20  จากสายบาง
ปริก-ควนหินราว  
บ้านบางปริก หมู่ที่ 3  
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  5,400 
ตารางเมตร จาก กม.ที่ 00+000 -
00+900  ไม่มีไหล่ทาง 

3,439,000 3,439,000 3,439,000 3,439,000 3,439,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-32  จากสายน้ าน่ิง - 
หน้าควน บ้านน้ าน่ิง  หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
00+000-00+935 และจาก กม.ที่ 
01+095 – 02+223 และจาก กม.ที่ 
02+253 – 03+350 กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,160 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
12,640 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 

9,229,000  9,229,000  9,229,000  9,229,000  9,229,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)          หน้า 98  
 

แบบ  ผ.02/2 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตห้วย
จันทร์หอม ม.8 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ความยาว 15 เมตร  

3,000,000 3,000,000    ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-25  จากสาย
ไสยาสน์-ทับควาย  
บ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,240 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  6,200 
ตารางเมตร จาก กม.ที่ 00+770 – 
02+010  ไม่มีไหล่ทาง 

4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

 
 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-54  จากสายศรีเทพ 24 
บ้านเคี่ยมงาม  หมู่ที่ 11
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
00+400 – 00+635 และ จาก กม.
ที่ 00+795 – 00+995  กว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
435 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,740 ตารางเมตร   
ไม่มีไหล่ทาง 

1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 
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แบบ  ผ.02/2 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
นศ.ถ. 142-26 จากสายควน
ประ บ้านป่าเตย หมู่ที่ 13   
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 00+720 – 
02+620 และ จาก กม.ที่ 02+643 
– 03+143 กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 2,400 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 
ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

8,125,000 8,125,000 8,125,000 8,125,000 8,125,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

 
 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 
142-15  จากสายวังวารี 
บ้านรัตนธาร  หมู่ที่ 15 
ต าบลบ้านล านาว 

เพ่ือปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม.ที่ 
01+450 – 01+485  และ จาก กม.
ที่ 01+645 – 02+995 กว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,385 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5,540ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

4,085,000 4,085,000 4,085,000 4,085,000 4,085,000 ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้

มาตรฐาน 

หน่วยงาน 
อื่นๆ 

 
 

รวม  8  โครงการ 38,769,000 38,769,000 35,769,000 35,769,000 35,769,000    
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สว่นที ่4  
การตดิตามและประเมนิผล 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น       

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

1) การติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น 
การท่ีจะประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวกลยุทธ์
ก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ท่ีจะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
 แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด 

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  
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 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) เป็นการประเมิน
ความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการ
ด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลา
ท่ีชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการด าเนินงานท่ีมุ่งการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
  (1)  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิง 
กลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของสมาชิกของ
องค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะท่ีเป็นพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
  (2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา 
สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – 
performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การ
ประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ  

  (1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้
ได้รับบริการสาธารณะ 
  (2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
  (3)  การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่
สมาชิกในสังคม 
  (4)  ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
 (1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 (2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของ
การให้บริการท้ังในด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 
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 (3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวช้ีวัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่ 
 (4) ประสิทธภิาพการใหบ้รกิาร เป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการบรกิารท่ีรวดเร็ว 
ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง 
 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  
  (1)  พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  (3) การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีความส าคัญเพื่อให้หลักประกันว่าประชาชน
ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  (4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวช้ีถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 

  (1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชนผู้รับบริการ  
และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
  (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ 
  (3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวช้ีวัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความส าคัญ
และการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 
 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
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 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
     ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ  2 ประการ คือ 
  (1)  ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
               (2)  ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวช้ีวัดผลเสียหายท่ีสังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟื้นฟู 
บูรณะความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria 
and indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการ
สนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดัการประเมนิผล 
เกณฑม์าตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชีว้ัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตวัแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 

 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและ

ความเป็นธรรมในสังคม 
  

 การเข้าถึง 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจายผลประโยชน์ 

 ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรต่อคน 

- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละคร้ัง 

- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและ

คุณภาพในการให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 

 ความท่ัวถึงและเพียงพอ 

 ความถ่ีในการให้บริการ 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    เป้าหมายที่รับบริการ 

- จ านวนคร้ังในการให้บริการ 

- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบชอง

หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 

 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 การให้หลักประกันความเสี่ยง 

 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

- การตัดสินใจที่สะท้อนความรับผิดชอบ 

6. ความพึงพอใจของ
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส / - ความขัดแย้งทางสังคม 
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2)   การติดตามและประเมินผลโครงการ 

          การติดตามและประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด       4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
  (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ   มากมาย จึง
จ าเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ท้ัง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (Phase) 
     (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน 
เดือน (Man – month) 
                  (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการด าเนินงาน 
ทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช้ไป
ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีโครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนท่ีเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม 

 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 
  (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3)  ระดับความพงึพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีโครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเส่ียงจะประเมินจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบท่ีไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีได้รับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
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  (2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
  (3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนท่ียอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวนเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง 
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการท่ีแท้จริง 
ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาท่ีเป็น
จริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ี
ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

  (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการท่ีผู้บริหารโครงการ น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 

 6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ    
กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล้ียง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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  (1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบ
กับผลผลิตท่ีได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 
และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2)  สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการด าเนินโครงการ 
  (3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ท้ังการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการ
เดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นท่ีโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค และ
การยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 
  (1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 
  (2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดท่ีให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดท่ีมีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่า
เทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี 
  (3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดท่ีเน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ไ ด้รับกระทบจากการตัดสินและการ
ด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
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  (1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เส่ียงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีต้องเสียไป อาทิ พื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  (3)  ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การ สูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเอื้อ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 
  เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านส่ิงแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite 
indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
 


