
       
          

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

       เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
--------------------------------------------- 

   
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔)  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑   บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แล้ว  เมื่อสมัยวิสามัญ  ที่  ๑/๒๕๖๒ ในวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  และผู้บริหาร         
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้อนุมัติและประกาศใช้  วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน         
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔     มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

    ลงชื่อ      
     (นายสุเทพ  ภักดีโชติ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
 
 
 

 



เหตุผลและความจ าเป็น 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจกรรมของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคีมี
ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด ฯลฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2161 -2564) แล้ว เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นปัจจุบัน คือเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  อันก่อให้เกิดการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  

 
 
           ฝุายนโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

    

1.   ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของต าบล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตอนกลาง  
ของอ าเภอบางขัน โดยมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งยื่นยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ล านาว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 15 ซึ่งห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางขันประมาณ 300 เมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 171.86 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,976 
ไร่  มีอาณาเขตดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด และต าบลอ่าวตง 
    อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลบ้านนิคมและต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน  
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    และต าบลดินแดง  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

   ต าบลบ้านล านาว มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเนินเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง เพราะตั้งอยู่ระหว่าง
เทือกเขาบรรทัด  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม   
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
 1.4 ลักษณะของดิน 
   ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   ต าบลบ้านล านาวมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
ดังนี้  
  1) สระน้ า   19 สระ 
  2) ฝายกั้นน้ า    9 แห่ง 
  3) ล าคลอง, ล าห้วย, หนอง, บึง  48  แห่ง 
 1.6 ลักษณะไม้และป่าไม้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากมีพ้ืนที่ บาง
แห่งเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาพรุพรี และปุาสงวนแห่ชาติปุาหน้าไซ รวม 2 แห่ง จ านวน จ านวน 32,070 ไร่   
 
 
 
 
 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 



 2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลบ้านล านาว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ดังนี้  
    หมู่ที่ 1 บ้านบางจันสี   มีนายอ านวย จริตงาม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 2 บ้านคลองเสาใต้  มี นายเฉลิมเกียรติ  ข าทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 3 บ้านบางปริก มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี ก านันต าบลบ้านล านาว รักษาการผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ที่ 4 บ้านพรุพรี มีนายเจริญศักดิ์  แก้วเกื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 5 บ้านน้ านิ่ง มีนางทัศนวรรณ ฝาดซิ้น เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 6 บ้านเหนือโตน  มีนายพลธนกฤษณ์  คุ้มแก้ว  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  
   หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ มีนายณรินทร์  ศรีสมบัติ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 8 บ้านควนหินราว มีนายเถวียน เพียรดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 9 บ้านไสยาสน์  มีนายสุกิจ ศรีสะอาด เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน   
   หมู่ที่ 10 บ้านควนชก มีนายเอกชัย  สมผลึก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที ่11 บ้านเคี่ยมงาม มีนายสมเกียรติ รัตนบุรี เป็นก านันคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 12 บ้านเกาะปล้าว มีนายจรัล ชายชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 13 บ้านปุาเตย มีนายสัญญา  อินทร์ฤทธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 14 บ้านล านาว มีนายวีรพงษ์ อ้ิววังโส เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 15 บ้านรัตนธาร มีนายบุญโชติ สุชาฎา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 เขต
เลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 เขตเลือกตั้ง  

3. ประชากร   
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  จากข้อมูลด้านประชากรของส านักทะเบียนอ าเภอบางขัน ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ต าบล 
บ้านล านาว มีประชากร จ านวน 5,940 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 16,706 คน โดยแยกเป็นชาย 8,469 คน เป็นหญิง 
8,237 คน จ าแนกตามหมู่บ้าน ไดด้ังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 914 936 1,850 726 
2 515 488 1,003 305 
3 419 417 836 308 
4 569 553 1,122 336 
5 885 801 1,686 497 
6 528 509 1,037 348 
7 560 568 1,128 404 
8 448 432 880 337 
9 424 381 805 238 
10 238 209 447 141 
11 729 762 1,491 554 
12 580 542 1,122 363 
13 579 540 1,119 362 
14 283 269 552 365 
15 524 545 1,069 498 
16 274 285 559 158 

รวม 8,469 8,237 16,706 5,940 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 

จ านวนประชากรต าบลบ้านล านาว จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ 
 

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด – 2 387 331 718 

3 – 5 440 422 862 
6 – 9 614 516 1,130 

10 – 12 417 361 778 
13 – 18 785 698 1,483 
19 – 25 907 920 1,827 
26 – 35 1,318 1,175 2,633 
36 – 49 1,746 1,787 3,533 
50 -59 1,014 950 1,964 



กลุ่มอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
60 – 69 465 504 969 
70 – 79 215 264 479 
80 – 89 102 122 224 

90 ปีขึ้นไป 26 25 51 
 

4. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา 
  ต าบลบ้านล านาว มีโรงเรียน/ศพด./สถานศึกษา  จ านวน   14  แห่ง ดังนี้ 

 
ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับที่เปิดสอน ที่ตั้ง 

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

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

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

การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบางขัน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

หมู่ที่ 1 

 
 



  วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน  7 แห่ง  ดังนี้ 
ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 

1. วัดบ้านไสยาสน์ หมู่ที่ 9 
2.  วัดล านาว หมูที่ 14 
3.  วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม หมู่ที่ 12 
4.  ส านักสงฆ์บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 
5. ส านักสงฆ์บ้านน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 
6.  ส านักสงฆ์บ้านเหนือโตน หมู่ที่ 6 
7. ส านักสงฆป์ุาแสงธรรม หมู่ที่ 6 

 
 4.2 สาธารณะสุข  
  หน่วยบริการด้านสาธารณสุข 
 

   ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ตั้ง 
1. โรงพยาบาลบางขัน หมู่ที่ 1  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  

 
 4.3 อาชญากรรม 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

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

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 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) ถนนลาดยางสายเคี่ยมงาม – สวนปาล์ม (หมายเลข 4225) ระยะทาง   6,250 เมตร 
 



   ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จ านวน         1 สาย 
   1) ถนนลาดยางสายล านาว –  ดินแดง  ระยะทาง 5,800 เมตร 
   ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. นครศรีธรรมราช จ านวน         5 สาย 
   1) ถนนลาดยางสายบางปริก – ปากแพรก ระยะทาง   450 เมตร 
   2) 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 
   ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จ านวน    85 สาย 
   1) ถนน คอนกรีต จ านวน      6 สาย 
   2) ถนน ลูกรัง/หินคลุก/หินผุ จ านวน     80 สาย 
   ท่อเหลี่ยม จ านวน      7 แห่ง 
 5.2 ไฟฟ้า 
   จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้       จ านวน       5,940      ครัวเรือน  
   จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้    จ านวน             -      ครัวเรือน 
 5.3 ประปา 
   ครัวเรือนที่มีน้ าน้ าประปาใช้       จ านวน       5,875     ครัวเรือน 
   ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้       จ านวน           65      ครัวเรือน 
 5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์  
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพาราและสวนปาล์ม และมี 
ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็น
อาชีพเสริม  
   การพาณิชย์  
   -  ธนาคาร 2 แห่ง  
   -  ปัม้น้ามัน 2 แห่ง  
   -  ร้านรับซื้อน้ ายางพารา 17 แห่ง  
   -  โรงรมยาง 3 แห่ง  
   -  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 2 แห่ง  
   -  ตลาด 6 แห่ง 
 



7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98 
  ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 
  ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 1 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  - ประเพณีงานขึ้นปีใหม่   
  - ประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา  
  - ประเพณีวันสงกรานต์ 
  -  ประเพณีงานเดือนสิบ 
  -   งานประเพณีชักพระ  
  -   งานประเพณีลอยกระทง   
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  จักสาน – หัตถกรรม 
  -  การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
  -  ผ้าบาติก 
  -  การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
  -  ยาสมุนไพร 
  -  นวดแผนโบราณ 
  ภาษาถิ่น ประชาชนใหญ่ร้อยละ 99 พูดภาษาใต้ 
 7.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -   ไม้ดอกหญ้า 
  -  เครื่องแกง 
  -  ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  วิสัยทัศน์  

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผน่ มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกับด้าน  ความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค  และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี ้
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้าง เสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ  



  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  

  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล  

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้อง ให้ความส าคัญ อาทิ  

  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ  สร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า ในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก
และในระดับภูมิภาค ในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ การด าเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  

  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร ยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
ที่เข้มแข็ง และการพัฒนา สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย  

  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล และการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจ
บริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการ ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  



  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
และการวิจัยและพัฒนา  

  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาท  ของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  

  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน  ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง  

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา
และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้าง
ความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบ และปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น  สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  

  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ  

  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  



  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มี
ธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

   1.  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 1.1  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่ง
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 1.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



 1.3  เป้าหมาย 

1.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 

ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี 

1.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

1.3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

1.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(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 ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้



ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน
ได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต 

เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย 

2.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

2.1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

 เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดา้นอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

2.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่ง
น้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิด
การท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาด
ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  



รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มี
ความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เช่ือมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบรกิาร
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 2.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระ
แก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

2.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) 



ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 2.3  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

2.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและ
การผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

โดย  

 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

 (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนด
เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ  

 (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  (Customized 

Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

2.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 2.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

2.4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร



จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

2.4.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  

รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 2.5  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะ
ยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน 

จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 

น้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

2.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน 

รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

2.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 

ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูล



ฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปร
รูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

2.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็น
การขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5.6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 

ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับ
การปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

 2.6  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

2.6.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดี
ที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

2.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 



 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย พ.ศ. 2561 - 2564  

   วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ  

มีระบบโลจิสตกิส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

   นิยามวิสัยทัศน์  
   ศูนย์กลางการเกษตร หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านปริมาณการผลิต (การปลูกหรือการ
เพาะเลี้ยง) ด้านการแปรรูป ด้านการตลาด หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านจ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จาก
นักท่องเที่ยวนานาชาติ  
   มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันทั้งทางบก ทางอากาศ และ
ทางน้ า และเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด  

   การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อปูองกัน หรือ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ 

    พันธกิจ (Mission) 

    1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล  

   2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น  

   3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ  และสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด  

   4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  

   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี  

   เป้าประสงค์รวม  

   1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ ามันของประเทศ  

   2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความ โดดเด่นในพ้ืนท่ี  

   3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการท่องเที่ยว  

   4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม  

   5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ที่มีความโดดเด่นในพ้ืนท่ี  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการ
ท่องเที่ยว  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด  

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 



 

     1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561-2565 

           วิสัยทัศน ์ 

    “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
 

ค านิยามวิสัยทัศน ์ 

 นครแห่งอารยธรรม หมายถึง นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ
อาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  และมีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว หมายถึง เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่อยู่
อาศัยช้ันดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เช่ือมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิ
สติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวท่ีอบอุ่น 

การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน หมายถึง นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการ
ผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และ
เพิ่มมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการ
ส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการ
บริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มกีารแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้า
เกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโต
จากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ปุาเขา และทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธ
ศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้ 

    จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  

   จากข้อมูลการวเิคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี ้

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 

2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอตุสาหกรรมสีเขียว 

3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

     เป้าหมายการพัฒนา  
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ 

  2.  เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยว 

           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณมีีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

   ประเด็นการพัฒนา 
                     1. การบริหารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
    2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

6. การส่งเสริมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

 

 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    วิสัยทัศน์ 
     “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้
ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัย
กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปีท่ี พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร  

   2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ  
   3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 

   4. สนับสนุนการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 

   5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

   6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 

   7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

   8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน  
   9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   เป้าหมายการพัฒนา 



   1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อไป 

   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ท่ีดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่า การค้าการ
ลงทุนของจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

   พันธกิจ 

   1. ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   2. ส่งเสริมการบริหารจัดน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตั ดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ าเสีย 

   3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีดความสามารถการ
รองรับของระบบนิเวศ 

   4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่าย
ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน  
   5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติด
เช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล 
และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
   6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 

   8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

   9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความหลากหลาย
ของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาปกปูองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
   เป้าหมายการพัฒนา 

   1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 

   4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 

   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 



   3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 

   4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
   5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) 
ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 

   6. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
   7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อรา้ยแรงและปูองกันการเกิดโรคไมต่ิดตอ่ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวย
และตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

   10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

   11. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได้  
   12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน ส่งเสริม
กิจกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

   เป้าหมายการพัฒนา 

   1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมใน
ทุกช่วงวัย 

   4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   พันธกิจ 

   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 

   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
   เป้าหมายการพัฒนา 

   1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกั บระบบขนส่งอื่น 
รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

   2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   พันธกิจ 



   1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน 
ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร
ในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  
   3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  
   เป้าหมายการพัฒนา 

   1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 

   3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 

2.   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 2.1 วิสัยทัศน ์

   วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า การก าหนด
วิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการเป็นอะไรในอนาคต” องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตไว้ดังน้ี  
 

“ชุมชนพัฒนา  ประชาชนมสีุข” 

 
 ชุมชนพัฒนา  หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เส้นทางคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อด ารงชีวิต  
 ประชาชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่

เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

  

 



2.3 เป้าประสงค์ 
   1. เส้นทางคมนาคมที่ไดม้าตรฐาน 

   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเ้พียงพอ 

   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนระยะทางถนนท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

    2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
    3.  ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
    4.  จ านวนประชาชนไดร้ับการส่งเสรมิด้านอาชีพ 
    5.  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไดร้ับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
    6.  ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 

 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
   1. ระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ปีละ 4 กม. 
   2. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ปีละ 50 ครัวเรือน 
   3. ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 90 ต่อปี 
   4. จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ปีละ 50 คน  
   5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ร้อยละ 5 ต่อปี 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 90 ต่อปี 

  2.6 กลยุทธ์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
   2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
   3. พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ปูองกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 



   4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
   6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
   7. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได ้
   8. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
   1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
   2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2565) เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจภายในต าบล เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกัน
จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ    
           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ตลอดจน  ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงาน



เอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  คือ “เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างย่ังยืน” 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลบ้านล านาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

-   มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

-   มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 

-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีงบประมาณ
จ ากัดในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐานได้หมดตามความต้องการของประชาชน  

-    การให้บริการน้ าประปายังมีปัญหาแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับผลติน้ าประปา 

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

-   ต าบลบ้านล านาวตั้งอยู่ศูนย์กลางของอ าเภอบางขัน 
ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ท าให้ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานก่อสร้างและ
บ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีต าบลบ้านล านาว  

-   การให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานได้แก่ ประปา 
ไฟฟูา โทรศัพท์ สามารถด าเนินการได้อยา่งรวดเร็ว 
เพราะมจี านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี 

-  การถ่ายโอนงาน งบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีถนนท่ีอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนท่ียังไม่ไดร้ับ
การถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมีความช ารุดเสียหายไม่
สามารถด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไดเ้อง ต้องแจ้ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการ 

-   การขยายเขตบริการไฟฟูา อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของการ
ไฟฟูาส่วนภมูิภาคตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วน
ที่ซ้ าซ้อนกบัหน่วยงานอื่น  

-  การเกิดภัยน้ าท่วมขังท าให้ถนนได้รับการช ารดุเสยีหาย 



 

  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

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

- มีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและเพียงพอในการ
รองรับนักเรียน 

- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ 

- ผู้บริหารให้ความส าคญัในการส่งเสริมการศึกษา โดย
ได้มีการวางรากฐานความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ ์

- มีการส่งเสรมิกิจกรรมศาสนาประเพณีเป็นประจ าทุก
ปี คือ กิจกรรมการแหผ่้าห่มพระพทุธลีลา และ
กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ 

- มีวัดที่เป็นศูนยร์วมของพุทธศาสนกิชนในต าบล 

- บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพยีงพอ 

-   เด็กเยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อหลังจากภาค บังคับ 
-   ขาดแหล่งเรียนรูเ้พื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเตมิ 

-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
 ประเพณีจากภาคประชาชน 

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

- กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน ให้การสนับสนุนด้าน
สื่อวัสดุการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนใหผู้้ดูแล
เด็กได้ศึกษาต่อทางด้านการศึกษาปฐมวัย 

- การถ่ายโอนภารกิจดา้นการศึกษามีระเบยีบกฎหมาย
รองรับ 

- มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดบัจังหวัด อ าเภอ 

ต าบล 

- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

- สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ด้านเศรษฐกิจ 

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

-   มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-   มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-   การรวมกลุม่อาชีพในต าบล 

-  มีผลผลิตทางการเกษตร คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
 

-    มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศตัรูพชื 

-    ขาดการส่งเสรมิด้านการตลาด  
-    เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและด้าน

การตลาด 
-    ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน มหีนี้สินทั้งในและ

นอกระบบ ขาดการออม 

- การรวมกลุ่มไม่มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง 
โอกาส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   รัฐบาลส่งเสริมทุนในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนา
สตร ี

-   มีระบบประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร 

 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

-    ปัจจัยการผลติหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 

-   การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแลง้ น้ าท่วม ท าให้ผล
ผลิตไดร้ับความเสยีหาย 

-    ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
 
 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

-   มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรน้ า และปุาไม้  
-   มีข้อบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม   
-   การก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลมรีถบรรทุกขยะ

และบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานจดัเกบ็ขยะ 

-    ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบท่ีมีความรู้เฉพาะทาง ในการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาต้องขอความรว่มมือจาก
หน่วยงานอ่ืน  

-    ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานดา้น
สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  

-   ไม่มรีะบบการก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  
โอกาส  (O = Opportunity) อุปสรรค  (T = Threat) 

-   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นที่ไดร้ับความสนใจจากทั่วโลก ม ี
การรณรงค์กันตั้งแตร่ะดบัชุมชน ท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดบัโลก  

-   องค์กรเอกชนมีการด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน รวมถึงการรณรงค์ใหม้กีารน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า  

-    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  

 

 
 
 



  ด้านการเมือง การบริหารจัดการ 

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

-   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-   การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมี

ความชัดเจน  
-   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายไดเ้องภายใต้กรอบ

ระเบียบกฎหมาย  
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมีความ

พร้อมด้านทรัพยากร  

-    ขาดการประสานงานท่ีดภีายในองค์กร  

-    ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านการเมืองการ
ปกครอง 

-    ความต้องการของประชาชนมสีูงแต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้น้อย 

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

-    มีระเบยีบข้อกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน 

-    มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากรลงสู่
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน  

-    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลยังขาดความแน่นอน 

-    ท้องถิ่นไม่ได้มีอสิระในการด าเนินงานท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   1. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา  
     ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อต าบลบ้านล านาว 
ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้การพัฒนา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อระมัดระวังและปูองกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น จึง
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และเศรษฐกิจของต าบลบ้านล านาวให้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาต าบลบ้านล านาวให้เจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืนตลอดไป  ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวในแต่ละระดับ มีดังน้ี 
     ระดับต่างประเทศ 

     1)  การเป็นประชาคมอาเซียน ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการ
ลงทุน การเปิดสาขาบริการ จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
     2)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุณหภูมิที่สูงขึ้น ท าให้เกิดภัยธรรมชาติและทวีความรุนแรง 
ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมทั้งไฟปุา เพราะความแห้งแล้งในหลายพื้นท่ี ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ท าให้การระเหยของน้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ าที่เก็บกักลดลง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูฝน ตรงกันข้ามการละลายของ
น้ าแข็งขั้วโลกเหนือท าให้มีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน  ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อต าบลบ้านล านาวในเรื่องของการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 



     ระดับประเทศ 

     จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนายังมีผลการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
     1)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการ
ผลิตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ระบบการผลิตยังต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจาก
ต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พื้นที่การลงทุนด้านการเกษตรมีจ ากัดและถูกใ ช้ไปเพื่อกิจการอื่น การเช่ือมโยง
ผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังอยู่ในวงจ ากัดและล่าช้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้อง
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงที่มีพระประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่มั่นคงในอาชีพเกษตร คือการที่มีพออยู่ พอกิน ที่เหลือก็เหลือเก็บก็ขาย จ าหน่าย  และลดการพึ่งปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก  
     2)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 

      2.1) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ พบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 12.59 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวท า
ให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทาง เพื่อรับมือในเรื่องนี้ คือ ต้องเตรียมการให้
พร้อมเพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ไม่มีโรค การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองผู้สูงอายุ และ
เตรียมชุมชนพร้อมรองรับผู้สูงอายุท่ีต้องมีระบบดูแล  
       2.2) สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสงัคมเครอืญาตสิู่สงัคมปัจเจก ความสัมพันธ์แบบเครือญาตทิี่
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน วิถี
ชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนท่ีอยู่
คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาใน
การอยู่พร้อมหน้าและท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความรักความอบอุ่น เกิดปัญหาครอบครัวตามมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะต้องจัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว  
     2.3) การเช่ือมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่โลก
มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่าง
สะดวกสบาย เช่น การสื่อสารที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น การเดินทางก็รวดเร็วขึ้น การพัฒนาด้านความทันสมัยนี้มี
การน าเข้าจากต่างประเทศด้านตะวันตกเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีความก้าวหน้า ท าให้คนไทยต้องรับเอาความทันสมัยเข้ามา
เพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการพัฒนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตนั้นมีทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีไม่ดคีวบคู่กันไป ถ้าหากน าเอาไปใช้ไม่ถูกกาลเทศะก็จะท าให้ได้รับผลกระทบได้ และสิ่งเหล่านี้
เหมือนถูกกลืนรวมอยู่กับความเป็นอยู่ของคนไทย จนวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นของตะวันตกก็เหมารวมว่าเป็นวัฒนธรรมไทย  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องมีการปลูกฝัง ท าความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และในตะวันตกว่าเป็นคนละส่วนกัน 
การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เพื่อให้เราเป็นคนทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เปิดใจกว้างรับเอาวัฒนธรรม
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ต้องไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีของไทย  
   3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวิตมี
แนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ พื้นที่ปุาต้นน้ าอยู่ในขั้นวิกฤติ การกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะบริเวณปาก



แม่น้ าเจ้าพระยา และมีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพิ่มในจังหวัดรอบอ่าวไทย ด้านมลภาวะมีการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เป็น
สาเหตุท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ าบาดาลมีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาวะโลกร้อนจะท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า และปุาไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ าท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง 
พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งที่ดินและน้ ามีปริมาณและคุณภาพลดลง การ
สูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วมซ้ าซากส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  
   จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนดังกล่าว
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยการสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของคนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

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 

บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

   การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 4 ส านัก/กอง 



 
 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

26 12,448,100 66 26,363,000 14 16,385,000 24 11,500,000 25 11,900,000 155 78,596,100 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 3 276,000 11 3,319,000 1 500,000 6 2,360,000 4 1,360,000 25 7,815,000 
รวม 29 12,724,100 77 29,682,000 15 16,885,000 30 13,860,000 29 13,260,000 180 86,416,100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

            

 2.1 แผนงานการศึกษา 10 18,307,800 8 15,425,030 17 18,237,830 11 17,188,330 11 17,188,330 57 86,347,320 

 2.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

11 585,000 10 636,800 9 830,000 8 790,000 6 705,000 44 3,546,800 

 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
 โยธา 

- - 2 696,000 1 500,000 3 120,000 1 500,000 7 1,816,000 



 2.4 แผนงานสาธารณสุข 51 608,708 59 572,840 3 252,840 - - - - 113 1,434,388 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

3 30,000 - - 6 4,274,400 - - - - 9 4,304,4000 

 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

3 160,000 5 315,650 7 1,440,000 6 890,000 6 890,000 27 3,695,650 

 2.7 แผนงานงบกลาง 4 13,200 4 16,835,100 4 16,995,600 4 17,161,300 4 17,161,300 20 68,166,500 
รวม 82 19,704,708 88 34,481,420 47 42,530,670 32 36,149,630 28 36,444,630 277 169,303,058 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ             
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

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

     3.2   แผนงานการเกษตร - - - - 2 45,000 - - - - 2 45,000 

รวม 1 40,000 1 40,000 3 85,000 1 40,000 1 40,000 7 245,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 

            

 4.1 แผนงานการเกษตร 2 251,000 4 775,000 3 580,000 1 500,000 2 1,000,000 12 3,106,000 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 350,000 5 378,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 11 1,628,000 

รวม 5 601,000 9 1,153,000 4 880,000 2 800,000 3 1,300,000 23 4,734,000 

  



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

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) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

            

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 310,700 6 567,000 6 835,800 6 910,800 5 885,800 30 3,510,100 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

- - - - 3 1,152,000 - - - - 3 1,152,000 

 5.3 แผนงานการศึกษา 2 209,000 1 200,000 - - - - - - 3 409,000 
รวม 9 519,700 7 767,000 9 1,987,800 6 910,800 5 885,800 36 5,071,100 

รวมท้ังสิ้น 126 33,589,508 182 66,123,420 78 62,368,470 71 51,760,430 66 51,930,430 522 265,769,258 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางจันสี – หน้าควน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้างไม่
น้อยกว่า 5 ม. ระยะทาง  
ปี 2561 ยาว 156 ม. 
ปี 2562 ยาว 156 ม. 

   491,000    491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

2 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชุม 
– หมอวัน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนผิวทางกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 750 ม. 

    490,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ - 
ต่อเขต หมู่ที่ 14  หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 180 ม. 
ปี 2562 ยาว 326 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

 493,000  983,000     500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายชุม หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ปรับปรุงซ่อมแซมเขต
ทางกว้าง 6 ม. ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
1,700 ม. ท าการ 
ซ่อมแซมในจุดที่ช ารดุ 
ประมาณ กม.ที่ 00+650  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับ เสริมคันทาง  
-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้างไม่น้อย กว่า 5 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 30 ม. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 150 ตร.ม.  
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อ
ระบายน้ า จ านวน 2 ด้าน 

   156,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บางจันสี – ทุ่งปิดน้ า หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

- ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม. ระยะ ทาง 900 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถม ผิวทางในจุดที่
ช ารุด  

   55,800    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 900 ม. หรือ 
พท.ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,600 ตร.ม. 

       
 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บางจันสี – ควนชก หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง  
4 ม. ระยะ ทาง 1,850 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ า และรปูแบบ
ก าหนด 1 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถม หลังท่อระบายน้ า
และผิวทางในจุดที่ช ารดุ  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 1,850 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7,400 ตร.ม. 

   117,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าต าบลบ้านล านาว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมส่วนรวมของ
ต าบล 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 30 ม. 

  1,550,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลูกดก หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 186 ม.   

    500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบางจันส-ีทุ่งปิดน้ า 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

     500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางจันสี หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2562 ยาว 155 ม. 
ปี 2565 ยาว 145 ม.  

   490,900     500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผิวทางกว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 1,200 ม. 

  153,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายหลักสิบ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางจดุที่ช ารุด 
ระยะทาง 216 ม. 

  359,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายบ้านโกหว่า หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผิวทางกว้าง 3 ม. 
ระยะทาง 690 ม. 

  169,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหลักสิบ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 5 เมตร ระยะทาง 
167 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 เมตร 

  491,600     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายหลักสิบ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 8 ม. ผิวทางกว้าง 5 
ม. ระยะทาง 1,050 ม.  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง1,050 ม. หรือ 
พท.ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,250 ตร.ม 

     71,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายสมเดจ็ย่า หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6ม. ผิวทางกว้าง  
4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อระ 
บายน้ าตามรูปแบบ 2 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบาย
น้ าและผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 1,900 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7,600 ตร.ม. 

    136,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสมเด็จย่า หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

  500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 325 ม. 
ปี 2564 ยาว 165 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

 982,000  500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 
ปี 2564 ยาว 165 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

   492,000     500,000    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายบางปริก – นาไสยูง 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 ม. หนา 
0.05 ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 323 ม. 
ปี 2562 ยาว 159 ม. 
ปี 2563 ยาว 150 ม. 
ปี 2564 ยาว 150 ม. 

981,900 491,000 500,000 500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบางปริก – เกาะวา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 ม. ยาว 210 ม. 
วางท่อระบายน้ าตาม
แบบ 1 จุด 

 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บางปริก – ควนหินราว  
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 8 ม. ผิวทางกว้าง 
6 ม.ระยะทาง 900 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบาย
น าพร้อมปรับถม ผิวทาง
ในจุดที่ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 900 ม. หรือ 
พท.ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,400 ตร.ม. 

 85,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสุขสบาย หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. 

    400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระน้ า – พรุพรี 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. 

 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องวัว หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. 

 490,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายกิ้มตึ้ยน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. 

 915,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่าวนิลคลาน 1 หมู่
ที่. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2563 ยาว 165 ม. 
ปี 2564 ยาว 165 ม. 

  500,000 500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
เทพเจริญ หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 165 ม. 

491,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านปูาสาว หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. 

 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
อ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 2,050 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
2,050 ม. หรือพื้นที ่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
8,200 ตร.ม. 

 96,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายโพธ์ิ หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 138 ม. 

 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายไข่ – นางจุบ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 5 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง ตลอด
สาย 1,300 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด 2 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบาย
น้ าและปรับถม ผิวทาง 
 -เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,300 ม. หรือ พท.
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5,200 ตร.ม. 

 357,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายน้ านิ่ง – อ่าวลุงคง 
 หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 8 ม. ผิวทางกว้าง 
5 ม.ระยะทาง ตลอด
สาย 2,250 ม.  
-ขุดแต่งคูระบายน้ า  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
กว้าง 4ม. ระยะทาง 
2,148 ม. หรือ พท. 
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
10,740 ตร.ม. 

 204,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 8 ม. ผิวทางกว้าง 
5 ม.ระยะทาง 1,100 ม. 
-วางท่อระบายน้ า 1 จุด 
-ขุดแต่งคูระบายน้ าสอง
ข้างทาง  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
กว้าง 5ม. ระยะทาง 
1,100 ม. 

 94,400    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายน้ านิ่ง หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 2,150 ม. 
–วางท่อระบายน้ าให้
เป็นมาตรฐานงานวาง
ท่อระบายน้ า ตามแบบ
ก าหนด 1 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถม หลังท่อระบาย
น้ าและผิวทาง  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 2,150 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 8,600 ตร.ม. 

 119,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
แยกน้ าน่ิง – หน้าควน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,300 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมผิวทางจุดที่ช ารุด 
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4ม. 
ระยะทาง 1,300 ม. 
หรือ พท. ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 5,200 ตร.ม. 

 71,800    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
อ่าวลุงคง หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 8 ม. ผิวทางกว้าง 
5 ม.ระยะทาง ตลอด
สาย 1,350 ม. 
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
(ลูกรัง) กว้าง 5ม. 
ระยะทางรวม 1,200 ม. 
หรือพท. ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 

 74,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
เทพเจริญ – สวนปาล์ม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,500 ม. 
–วางท่อระบายน้ าให้
เป็นมาตรฐานงานวาง
ท่อระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด 2 จุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4ม. 
ระยะทาง 1,500 ม. 
หรือ พท. ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.  
-ก่อสร้างถนน คสล. 2
จุด 1)จุดที่1 กว้าง 4ม. 
ยาว 15ม. 2)จุดที2่ 
กว้าง 5.5ม. ยาว 25ม.  
-เทคอนกรีตดาดหน้าท่อ
ระบายน้ า  

 355,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายรบ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน 1 สาย   500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางขึ้นส านักสงฆ์บ้าน
น้ านิ่ง หมู่ที่ 5   

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายน้ านิ่ง – หน้าควน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
เหนือโตน – ส้านแดง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางจดุที่ช ารุด 
ระยะทาง 565 ม. 

491,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไร่
ยาว – ห้วยเรียน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,250 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก(หินผุ)
ปรับถม ผิวทางจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) บดทับ กว้าง 4
ม. ระยะทาง 1,250 ม. 
หรือ พท. ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 

 64,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ยาว – ห้วยเรียน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. 

 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนลาดยางสายไร่
ใน – ไร่ยาว หมู่ที่ 6 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 5 ม. ยาว ไม่น้อย
กว่า 2,100 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม.  

  8,835,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

46 ปรับปรุงถนนสายไร่ใน –  
ในควน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 
1,000 ม. 

   5,00,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไร่ยาว – หลุมขยะ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

48 ปรับปรุงถนนสายเหนือโตน 
– ห้วยเรียน หมู่ท่ี 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนกว้าง 
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. 

    5,00,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

49 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมส่วนรวมของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง  

   500,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
สายทุ่งไสนา หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร 
ระยะทาง 165 เมตร 

492,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพานแพ –  
ห้วยคุ้งคัง หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 175 ม. 
ปี 2562 ยาว 153 ม. 

491,000 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยจันทร์หอม  
หมู่ที่. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

  500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยคุ้งคัง หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังโรงเรียน 
บางขันวิทยา หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 155 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

 491,000   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเอียด 
จันทร์พุ่ม หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง ต่อเตมิ
อาคารเอนกประสงค์
ของหมู่บ้านให้มีความ
สะดวกพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงและต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
ของหมู่บ้าน จ านวน 1 
หลัง 

 369,000    จ านวนครั้งการ
ใช้ประโยชน์
อาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์
พร้อมใช้งานและ
เหมาะสม 

กองช่าง 

57 บุกเบิกถนนสายห้วยหอย - 
ห้วยจันทร์หอม หมู่ที่ 8 

 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนนเขตทาง
กว้าง 6 เมตร ผิวทาง
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
750 เมตร 

430,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายปาน –  
ต้นทัง หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. 

493,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายประไพ – นายธีระ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 ม. ยาว 198 ม.  

 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ควนหินราวซอย 2 หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 2,235 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมผิวทางจุดที่ช ารุด 
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4ม. 
ระยะทาง 2,235 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 8,940 ตร.ม. 

 113,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายทางเข้าประปา) หมู่ท่ี 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล. 
ขนาด 2.10 * 2.10 ยาว 
10 ม. 

 492,000    ความยาวท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ลดปัญหาการเกิด
น้ าท่วมขัง กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนหินราว ซ. 2  
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยหินเพิง หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายปาน –  
ต้นทัง หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 163 ม.  
ปี 2565 ยาว 165 ม.  

 493,000   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 160 ม. 
ปี 2564 ยาว 165 ม. 

 490,000  500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสันติสุข หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 175 ม. 
ปี 2562 ยาว 163 ม.  
ปี 2564 ยาว 165 ม. 

491,000 492,000  500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเผยีน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม.  ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 180 ม. 
ปี 2563 ยาว 165 ม. 

  500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไสยาสน์ – 
 ควนนกไผ่ หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.5 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 177 ม.  
ปี 2565 ยาว 186 ม. 

 492,000   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ทับควาย หมู่ท่ี 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 162 ม. 
ปี 2565 ยาว 145 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

70 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมส่วนรวมของ
หมู่บ้าน 

อาคารอเนกประสงค ์
 1 หลัง  

   500,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 



71 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก – บ้านปูาโมย้  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง  
ปี 2561 ยาว 315 ม. 
ปี 2562 ยาว 329 ม. 
ปี 2563 ยาว 145 ม. 
ปี 2564 ยาว 145 ม. 
ปี 2565 ยาว 145 ม. 

983,000 983,700 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว 1 ชุด    500,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ  

กองช่าง 

73 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
สถาพร หมู่ที่ 11 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนเขต
ทางกว้าง 6 เมตร ผิว
ทางกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร 

364,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น กองช่าง 



74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายศรีเทพ 4 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,250 ม. 
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด 1 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบาย
น้ าและผิวทาง ยกระดับ 
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4ม. 
ระยะทางรวม 1,250 ม. 

 114,800    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



75 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายศรีเทพ 8 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,780 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4ม. 
ระยะทาง 1,780 ม. 
หรือ พท. ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 7,120 ตร.ม. 

 97,900    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายศรีเทพ 15 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 1,850 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถม ผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทางรวม 1,850 ม. 
หรือ พท. ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 7,400 ตร.ม. 

 86,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 13 
 หมู่ที่ 11  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 170 ม. 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 
ปี 2563 ยาว 165 ม. 
ปี 2564 ยาว 165 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

490,000 490,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 3 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 

 457,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ่อดิน หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. 

 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 7 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. 

 490,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 4 หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประชาร่วมใจ  
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 ก่อสร้างสะพานถนน 
สายบ้านยายพร้อย หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 3.20 
เมตร ยาว 18 เมตร โดย
ใช้วัสดุเสาไฟฟูาขนาด
โคน 0.35 * 0.35 เมตร 
ปลาย 0.20 * 0.20 
เมตร ยาว 18 เมตร จาก
การบริจาคจ านวน 6 ต้น 

231,000     ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกาะปล้าว –  
ควนอีแหวง หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 262 ม. 
ปี 2564 ยาว 130 ม. 

 980,000  500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายปาน – 
นายประสิทธ์ิ หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

 490,000   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 4 ม. ผิวทางกว้าง 
3 ม.ระยะทาง 350 ม.  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
(ลูกรัง) กว้าง 3 ม. ยาว 
300 ม. 

 264,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 บุกเบิกถนนสายเกาะปล้าว – 
ปุาเตย หมู่ที่ 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด.ช่างกลปทมุวัน
อนุสรณ์ 10 หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 163 ม. 
ปี 2565 ยาว 130 ม. 

493,400    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

89 ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยางจดุที่ช ารุด 
ระยะทาง 276 ม. 

458,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

90 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายพิณ หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 2,000 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก(หินผุ)
มาปรับถมผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 2,000 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

 114,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายในโตนพัฒนา หมู่ที่ 13 
 
 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 2,500 ม. 
-น าวัสดุคัดเลือก(หินผุ)
มาปรับถมผิวทางในจุดที่
ช ารุด  
-เกรดรื้อพ้ืนทางเดมิ 
(ลูกรัง) กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 2,500 ม. 
หรือ พท.ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 

 139,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายนรินทร์ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 158 ม. 

 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายควนประ หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 283 ม.  
ปี 2563 ยาว 145 ม. 
ปี 2564 ยาว 145 ม. 

 981,000 500,000 500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประชาธิปัตย์  
หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในโตนพัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 130 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
ส าราญราษฎร์ หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
ระยะทาง  
ปี 2561 ยาว 165 ม. 
ปี 2562 ยาว 169 ม.  

489,000 490,800    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 135 ม. 
ปี 2562 ยาว 140 ม. 

490,000 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล านาว –  
ควนหินราว ซอย 2 หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2563 ยาว 165 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

  500,000 500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชอบพัฒนา หมู่ที่ 
14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 130 ม. 
ปี 2565 ยาว 165 ม. 

 491,000   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเพ็ง 
 หมู่ที่ 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. 

    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรตันธาร หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 167 ม. 

457,000     ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 166 ม. 
ปี 2563 ยาว 145 ม. 
ปี 2564 ยาว 145 ม. 

491,200  500,000 500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโชคพัฒนา  
หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
จุดที่ 1 ยาว 120 ม. 
จุดที่ 2 ยาว 30 ม. 

 492,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังวารี ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 
ปี 2564 ยาว 145 ม. 

 492,000  500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายล านาวพัฒนา หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 820 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด 4 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบาย
น้ า 

 438,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

106 บุกเบิกถนนสายนดัพบ –  
นาชีโค ม. 15  

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย     500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
สายบางปริก - ทุ่งโคกแค  
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนลาดยาง กว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร 
ระยะทาง 
ปี 2561 ยาว 162 ม. 
ปี 2562 ยาว 168 ม. 

492,000 491,700    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปิดน้ า หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ระยะทาง  
ปี 2561 ยาว 175 ม. 
ปี 2562 ยาว 163 ม. 

492,000 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ทุ่งโคกแค – เกาะปล้าว  
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

-ซ่อมแซมถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง 
4 ม.ระยะทาง 820 ม.  
-วางท่อระบายน้ าให้เป็น 
มาตรฐานงานวางท่อ
ระบายน้ าตามแบบ
ก าหนด 4 จุด  
-น าวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับถมหลังท่อระบายน้ า 

 68,900    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ทุ่งโคกแค – หน้าควน  
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

- ปรับปรุงถนนเขตทาง
กว้าง 6 ม. ผิวทางกว้าง  
4 ม. ระยะทาง 2,650 ม. 

 130,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งโคกแค- 
ห้วยท้ายเภา หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. 

 491,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

112 ปรับปรุงถนนสายทุ่งโคกแค 
– ปากคลอง หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนเขตทาง
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 

   500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

113 บุกเบิกถนนสายบ้านปาูพร – 
สวนปาลม์ หมู่ที่ 16 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน 1 สาย     500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น กองช่าง 

114 ปรับปรุงบรเิวณอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว  

เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการ 

ปูพ้ืนผิวแบบลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
หนา 5 ซม. พท.
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,013.24 ตร.ม. รอบ
บริเวณ อาคารส านักงาน 

 345,000    ปริมาณพื้นที่
ลาดยาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อรับบริการ
จาก อบต. 

กองช่าง 



 รวม     114     โครงการ   12,448,100 26,363,700 16,385,000 11,500,000 11,900,000   
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา
บ้านนายสวสัดิ์ รตันสุวรรณ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับ
ประปา จ านวน 1 ชุด     

     340,000  จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

2 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา  
หมู่ที่ 3 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ส าหรับ
ระบบประปา จ านวน 1 
ชุด 

    340,000 จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านช่องวัว) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 
แห่ง  

400,000     จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

4 ขยายเขตประปาหมู่บ้านอ่าว
นิลคลาน (ถนนสายบางขัน-
วังวิเศษ บางดี) หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
1 แห่ง 

 102,000    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์ Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา
หมู่บ้าน (บ้านพรุพรี) ม. 4 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับ
ระบบสบูน้ า โดยการ
ติดตั้งทุ่นลอยตามแบบ
แปลนก าหนด 

 452,000    จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

6 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา  
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ส าหรับ
ระบบประปา 1 ชุด 

   340,000  จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านน้ านิ่ง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 1 
แห่ง 

2,483,000     จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

8 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์ Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา
บ้านน้ าน่ิง ม. 5 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับ
ระบบสบูน้ า  

 470,000    จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

9 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ประปาจดุอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา จ านวน 1 ชุด 

   340,000  จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ประปาอ่าวลุงคง  
 หมู่ที่ 5 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา จ านวน 1 ชุด 

    340,000 จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(เจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 
บ่อ 
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ
จุ่ม 
-ติดตั้งท่อเมนจ่าย
น้ าประปา 

 301,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

12 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านควนหินราว) ติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์ส าหรับประปา 
(พลังงานแสงอาทิตย์ Solar 
Cell) หมู่ที่ 8 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ จ านวน 
1 ชุด 

 249,000    จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

13 ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 

 493,000    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

14 ก่อสร้างประปาผิวดิน  หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
(บ้านควนชก) โดยการตดิตั้ง
ระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ Solar Cell  
หมู่ที่ 10 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับ
ระบบสบูน้ า ตามแบบท่ี
ก าหนด 

 333,000    จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

16 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ประปาควนแม่แก่  
หมู่ที่ 11 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) 
ระบบประปา จ านวน 1 
ชุด 

    340,000 จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

17 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) ส าหรับ
ระบบประปาบ้านควนซาง  
หมู่ที่ 12 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาการผลติ
น้ าประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) 
ระบบประปา จ านวน 2 
ชุด 

393,000     จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

18 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปาริม
สระน้ า หมู่ที่ 12 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาการผลติ
น้ าประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา  

 327,000    จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

19 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
ห้วยโคลน หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปาภเูขา 1 แห่ง   500,000   จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

20 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา
ภูเขา หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

-ติดตั้งท่อเมนจ่าย
น้ าประปาโดยเช่ือมต่อ
กับระบบประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ า
ทองเหลือง จ านวน 2 ชุด 

 492,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ระบบประปา หมู่ที่ 14 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Cell) ระบบ
ประปา 1 ชุด 

   340,000  จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

22 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 (ซอยบ้านตาเสือ) หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

-ติดตั้งท่อเมนจ่าย
น้ าประปาโดยติดตั้ง
เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่าย
น้ าประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ า
ทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 

 67,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

23 ขยายเขตประปาหมู่บ้านตาม
แนวถนนสายรตันธาร ซอย 1 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

-ติดตั้งท่อเมนจ่าย
น้ าประปาโดยติดตั้ง
เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่าย
น้ าประปาเดิม 
-ติดตั้งประตูน้ า
ทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 

 33,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

24 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 
ช่องล าแพน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปาภเูขา 1 
แห่ง 

   500,000  ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ประปาบ้านทุ่งปิดน้ า  
หมู่ที่ 16 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาในการ
ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา จ านวน 1 ชุด 

    340,000 จ านวนค่า
ไฟฟูาที่ลดลง 

ต้นทุนในการผลิต
น้ าประปาลดลง กองช่าง 

    รวม    25  โครงการ   3,276,000 3,319,000 500,000 2,360,000 1,360,000   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหารกลางวัน ศพด. สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

อาหารกลางวัน
นักเรียน ศพด.สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

3,516,800 
 

3,516,800 
 

2,009,000 2,009,000 2,009,000 จ านวนเด็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก/
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่หมาะ
สมตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารเสริม(นม) 
เด็กเล็ก/นักเรียนใน 
ศพด. และ ร.ร. ใน
เขตพื้นท่ีต าบลบา้น
ล านาว 

5,137,000 
 

    จ านวนเด็ก
เล็ก/เด็ก
นักเรียน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 

เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 อาหารเสริม (นม)  ศพด. 
สังกัด อบต.บ้านล านาว  

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่
เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารเสริม(นม)    
เด็กเล็ก ศพด. สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

  785,642 785,642 785,642 จ านวนเด็ก
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

4 อาหารเสริม (นม)  
รร. สังกัด  สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่
เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารเสริม(นม)    
รร. สังกัด  สพฐ.ใน
เขตพื้นท่ี อบต.บ้าน  
ล านาว  

  4,221,388 4,221,388 4,221,388 จ านวนเด็ก
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก
และส่งเสรมิให้เด็ก
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
1,000  คน 

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

เด็กได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และ
มีการพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

6 แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

เด็กเล็กไดเ้ข้าร่วม
แข่งขันทักษะทั้ง 
 7 ศูนย์ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนเด็ก
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กไดร้ับการ
ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

7 จัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน “ น้องอนุบาล” 

เพื่อแสดงผลงาน
และพัฒนาการของ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผู้ปกครอง
ได้เข้าชม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 7 ศูนย์ มีวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การจัดนิทรรศการ
และจัดแสดงผลงาน
ของเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน เด็ก 
ผู้ปกครองที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้แสดงผลงานและ
พัฒนาการของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ผู้ปกครองได้
เข้าชม 

กองการศึกษา 

8 วันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ถึงความส าคัญและ
วิธีปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญต่างๆ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว  
ทั้ง  7 ศูนย์ 

14,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ศพด.ที่จัด
กิจกรรม 

เด็กได้เรยีนรู ้
วันส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

เพื่อพัฒนาความรู้
และความสามารถ
ของครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก สังกัด 
อบต.บ้านล านาว 

60,000 40,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนครูที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วย 
ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

10 จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจัดหาวัสดุ
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล า
นาว ทั้ง7 ศูนย์ 

275,000     จ านวน 
ศพด.ที่มีสื่อ
การเรยีน
การสอน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

11 จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัดหาสื่อท่ีจ าเป็น
ให้ครบตามทีต่้องการ
และสนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์เรยีนรู้
ให้เหมาะสม 

สื่อการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
บ้านล านาว ท้ัง  
7 ศูนย์ 

275,000     จ านวน 
ศพด.ที่มีสื่อ
การเรยีน
การสอน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

12 ค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.(รายหัว) 

เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน,วัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการแก่
นักเรียน ศพด. 

สื่อการเรียนการ
สอน,วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.บ้าน 
ล านาว ทั้ง 7 ศูนย์ 

  697,000 697,000 697,000 จ านวนเด็ก
เล็กท่ีได้รับ
ได้รับวสัดุ
การศึกษา 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 ศพด.สังกัด 
อบต.บ้านล า
นาว 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของ ศพด.ในสังกัด 
อบต.บ้านล านาว 

เด็กเล็กใน ศพด.
สังกัด อบต. 
บ้านล านาว จ านวน 
7 ศูนย์  

 2,716,230    จ านวน 
ศพด.ที่ไดร้ับ
การ
สนับสนุน 

ศพด./นักเรียน/ครู 
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และ
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 

14 จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

เครื่องเล่นสนามใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล า
นาว ทั้ง 7 ศูนย์ 

385,000     จ านวน 
ศพด. ที่มี
เครื่องเล่น
สนาม 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
น้ านิ่ง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาคารที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
ปลอดภัย และม ี
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1ศูนย์ 

 487,000    ระยะเวลา
การใช้งาน
ของอาคาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารและ
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

กองการศึกษา 

16 อาหารกลางวันนักเรียน  เพื่ออุดหนุนส าหรับ
อาหารกลางวัน แก่ 
รร.สังกัด สพฐ. 
ให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
สารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

รร. สังกัด  สพฐ.   
จ านวน 5 แห่ง   ใน
เขตพื้นท่ี อบต.  
บ้านล านาว 

8,600,000 8,600,000 8,812,000 8,812,000 8,812,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา/รร. 
สังกัด  สพฐ.
ในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ้านล า
นาว   



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(คา่หนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/
เครื่องแบบนักเรยีนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อจัดสรรให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ค่าการเรียนการสอน
แก่นักเรียน 
ศพด. ท้ัง 7 ศูนย์ 

เด็กปฐมวัย ใน 
ศพด. ท้ัง 7ศูนย์  
 
  

  463,300 463,300 463,300 จ านวนเด็ก
ปฐมวัยท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

ศพด.ทั้ง 7 ศูนย์
สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.สังกัด 
อบต. 
บ้านล านาว 

18 ค่ายเรยีนรู้ภาษาสู่อาเซียน เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศ
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ
อาเซียน 

เด็ก เยาวชน และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
55 คน 

  75,000 75,000 75,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน ไดร้ับ
การพัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ
อาเซียน 

กองการศึกษา 

19 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

เครื่องกรองน้ า 
จ านวน 7 ชุด 

  140,000   จ านวน
เครื่องกรอง
น้ า 

เพื่อมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองการศึกษา 

20 จัดซื้อโทรโข่ง เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.บ้านล านาว 

โทรโข่งแบบ
เอนกประสงค์ 
จ านวน 2 ตัว 

  6,400   จ านวนโทร
โข่ง 

การจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ มีความ
สะดวก 

กองการศึกษา 

            



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน 
ศพด. 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 7 
เครื่อง  

  112,000   จ านวน
โน้ตบุ๊ก 

การจัดการเรยีนการ
สอนมีความทันสมัย  

กองการศึกษา 

22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)  

เพื่อใช้เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน 
ศพด. 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer) 
จ านวน 7 เครื่อง 

  30,100   จ านวน
เครื่องพิมพ์ 

การจัดการเรยีนการ
สอนมีความทันสมัย 

กองการศึกษา 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นบางจันสี) 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
ความพร้อม มั่นคง 
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างรั้ว คสล. 
ยาวไม่น้อยกว่า 43 ม. 
- ปูกระเบื้องพื้น ไม่
น้อยกว่า 44.40 ตรม.  
- ติดตั้งแผ่น Matal 
Cheet ขึ้นรูประหว่าง
อาคาร ยาวไม่น้อย
กว่า 14.60 ม. 

  371,000    ศพด.มีความมั่นคง 
ปลอดภัย พร้อม
ให้บริการเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ก่อสร้างคูระบาย
น้ ายาวไม่น้อยกว่า 
24 ม. 
- ก่อสร้างอ่างล้าง
หน้า คสล. ยาวไม่
น้อยกว่า 3.30 ม. 

        

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว (ก่อสรา้ง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหนือโตน) 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
ความปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้ว คสล. 
ความยาวรวม 
67.30 ม. พร้อม
ติดตั้งประตูเหล็กตา
ข่าย 

  390,000    ศพด.มีความมั่นคง 
ปลอดภัย พร้อม
ให้บริการเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

 รวม  25  โครงการ   18,307,800 15,425,030 18,237,830 17,188,330 17,188,330 18,307,800   

 
 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดท าข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้มีแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้และสืบค้น 

ข้อมูลภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

มีแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้และสืบค้น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไปสู่
คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นใน
ต าบลบ้านล านาว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
อนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมงานประเพณลีอย
กระทง 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านล านาว
เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ  500  คน 

50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล
ได้อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

กองการศึกษา 

4 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการ
เล่นกีฬา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้หมู่บ้านท้ัง  16  
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
อุปกรณ์กีฬา
ที่ท้ัง  16  
หมู่บ้าได้รับ 

ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงรัก
การเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กสัมพันธ ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามัคคี  
มีระเบยีบวินัย      
การปฏิบัตติาม
ข้อตกลงและการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง  4 ด้าน 

-เชิงปริมาณ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็ก
เล็กใน ศพด. อบต.
บ้านล านาว 
 ทั้ง  7  ศูนย์ 

90,000 90,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
เล็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
รู้จักการอยูร่่วมกัน
กับผู้อื่น รู้จักกฎ 
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย 

กองการศึกษา 

6 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์  
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ทั่วไปเห็นความส าคญั
ของการเล่นกีฬา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทั่วไปของ
ต าบลบ้านล านาวท้ัง  
16  หมู่บ้าน 

100,000 200,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รัก
การเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

7 จัดงานประเพณีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 160 คน 50,000     จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองการศึกษา 

8 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ประเพณีชักพระไว้
ให้คนรุ่นหลังได้สืบ
สานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

50,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กองการศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ
อ าเภอบางขัน 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางขันและ
อ าเภอใกล้เคยีงเข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 1,000 คน 

 38,400    จ านวน
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน ใน
พื้นที่อ าเภอบางขันมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ประเพณ ี

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 

10 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีชักพระอ าเภอ 
บางขัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน    
- เพื่อปลูกฝังและ
เสรมิสร้างความ
ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

-เชิงปริมาณ เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1,000 
บาท 
 
  

 38,400 40,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน 
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สภา
วัฒนธรรม

อ าเภอบางขัน 

11 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  
และอนุรักษ์
ประเพณีชักพระ 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000  คน 

30,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
เห็นความส าคัญของ
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชาแหผ่้าห่มพระพุทธ
ลีลาฯ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ลานประเพณี
ท้องถิ่น 

50,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์งาน
ประเพณีวันส าคญั
ต่างๆ 

ปกครอง
อ าเภอบางขัน 

13 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ 
นครศรีธรรมราชและแห่ผ้า
ห่มพระพุทธลลีาศริิธรรม
นครอัครมหามิ่งมงคล 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ลานประเพณี
ท้องถิ่น 

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

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางขันไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงาม 

ปกครอง
อ าเภอบางขัน 

14 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
งานประเพณีท้องถิ่น 

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

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมก่อให้เกิด
ความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

ปกครอง
อ าเภอบางขัน 

 รวม  14  โครงการ   585,000 636,800 830,000 790,000 705,000    

 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
(บ้านปุาเตย) หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี 
ออกก าลังกาย 

-ก่อสร้างลานกีฬา 
กว้าง 20 ม. ยาว 
30 ม. หนา 0.10 ม. 
-ตีเส้นขอบ ติดตั้ง
อุปกรณ์สนาม
วอลเลย์บอล  
สนามเซปักตะกร้อ 

 348,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน 
หมู่ที่ 14                                                                                                                                                                                                                                           

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี 
ออกก าลังกาย 

 -ก่อสร้างลานกีฬา
กว้าง 20 ม. ยาว  
30 ม. หนา 0.10 ม. 
-ตีเส้นขอบ ติดตั้ง
อุปกรณ์สนาม
วอลเลย์บอล  
สนามเซปักตะกร้อ 

 348,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างทางวิ่ง 
ออกก าลังกาย ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี 
ออกก าลังกาย 

ทางวิ่งออกก าลังกาย 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 
400 ม. 

  500,000   ความยาว
ทางวิ่ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง กองช่าง 

4 ศูนย์ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี อุปกรณ์ 
ส าหรับ 
ออกก าลังกาย 

- ปรับปรุงสถานท่ี 
- จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

    500,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง กองช่าง 

5 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  
ม. 5 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น    
1 แห่ง 

       400,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง กองช่าง 

6 ก่อสร้างสนามกีฬา ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายที่เหมาะสม 

สนามกีฬา 1 แห่ง        400,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง กองช่าง 

7 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย 
ม. 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายที่เหมาะสม 

ลานออกก าลังกาย 
1 แห่ง 

       400,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง กองช่าง 

 รวม  7  โครงการ   - 
696,000 500000 1200000 500000 

  
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปูองกันโรคที่ยุงเป็น
พาหนะ 

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 
6 เครื่อง 

240,000     โรคตดิต่อท่ี
เกิดจากยุง
ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0 

การปฏิบัติงานใน
การปูองกันโรคที่ยุง
เป็นพาหนะมีประ
สิทธิ ภาพมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

2 ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี  

เพื่อส ารวจจ านวน
สุนัขและแมว และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการ 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบล 
บ้านล านาวได้รับการ
ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

8,118 33,840 33,840   สุนัขและแมว
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตาม
โครงการ 

จ านวนโรค 
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ประจ าป ี

เพื่อให้สุนัขและแมว
สุนัขและแมว ไดร้ับ
การฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านล านาว 

40,590 173,200 173,200   สุนัขและ
แมวท่ีได้ฉีด
วัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวนโรค 
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ส านักงานปลัด 

4 ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลาย 

โรงเรียน/ศพด./
แหล่งชุมชน/วัด/
ตลาด 

 45,800 45,800   จ านวน
ผู้ปุวยด้วย
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.1 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ 
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

6 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.2 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

7 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.3 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

8 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.4 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.5 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

10 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.6 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

11 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.7 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

12 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.8 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.9 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

14 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.10 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

15 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.11 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

16 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.12 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.13 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

18 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.14 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

19 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.15 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450 5,450    จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

20 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.16 

เพื่อให้สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับมะเร็ง 
เต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้

สตรีช่วงอายุ 30-70 
ปี เข้าร่วมโรงการ
จ านวน 20 คน 

6,450     จ านวนสตรี
เข้าร่วม
โครงการ
และตรวจ
เต้านมได ้

สตรมีีความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

22 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

23 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

24 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

25 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

27 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

28 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

29 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

30 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

32 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

33 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

34 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

35 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.15 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 อบรมหมอหมู่บ้านใน    
พระราชประสงค์ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 30 คน 

8,700 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

37 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.1 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

38 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.2 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

39 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.3 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

40 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.4 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.5 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

42 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.6 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

43 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.7 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

44 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.8 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

45 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.9 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.10 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

47 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.11 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

48 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.12 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

49 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.13 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญสาร
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

50 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.14 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.15 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

52 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.16 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน  
20 คน  

4,850     จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

53 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.1 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

54 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.2 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

55 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.7 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.8 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

57 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.9 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

58 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.10 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

59 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.14 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

60 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.15 

ให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ไอโอดีน 

ปูายรณรงค์รงค์เรื่อง
สารไอโอดีน จ านวน 
1 ปูาย  

 1,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
มีความรู้
เรื่องไอโอดีน 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและเกลือ
เสรมิไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.1 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

62 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.2 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

63 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.3 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

64 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.4 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

65 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.5 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.6 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

67 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.7 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

68 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.8 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

69 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.9 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

70 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.10 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.11 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

72 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.12 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

73 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.13 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

74 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.14 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

75 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.15 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 8,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ม.16 

ให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
 40 คน 

 9,100    จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

77 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

78 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

79 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

80 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

82 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

83 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

84 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
20 คน 

 5,450    จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการรับประทาน
อาหารตามหลัก 
โภชนาการ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 รวม  84  โครงการ   608,708 572,840 252,840 - -    
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

เพื่อให้ความรู้ด้าน 
สาธารณภัยแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนต าบล  
บ้านล านาว 

10,000     จ านวน
ประชาชน
ได้รับความรู ้

ประชาชนมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้พนักงาน   
อปพร. มีทักษะใน
การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

พนักงาน และอป
พร. จ านวน 30 คน 

10,000     จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงาน อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันภัย 

ส านักงานปลัด 

3  ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของ อพปร.ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านล านาว 
เจ้าหน้าท่ี อปพร. 
จ านวน 50 คน 

  180,000   จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

อบต.บ้านล านาว มี 
อปพร.ที่มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้จัดส่งน้ า
อุปโภค บริโภคให้
ประชาชนเมื่อเกิด
ภัยแล้ง และใช้ใช้
ดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้

รถยนต์บรรทุกน้ า
ช่วยดับเพลิง
อเนกประสงค์ ชนิด 
10 ล้อ แบบถัง
เหลี่ยม ขนาดความ
จุ 10,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 

  3,800,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

อบต.บ้านล านาวมี
ความพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส านักงานปลัด 

5 จัดหาเครื่องแบบอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อจัดหา
เครื่องแบบ อปพร.
และเจา้หน้าท่ี
ประจ าศูนย ์

เครื่องแบบ อปพร. 
จ านวน 50 ชุด  

  150,000   จ านวน
เครื่องแบบ 
อปพร. 

อปพร.มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและเกิด
ความพร้อมเพรียงกัน 

ส านักงานปลัด 

6 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

เพื่อสร้างจิตส านึก ให้
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย ลดอุบตัิเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาล 

สนับสนุนการตั้ง 
จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์  

  100,000 
 

  ร้อยละการ
ลดลงของ
อุบัติเหต ุ

สามารถลดจ านวน
ครั้งของอุบัติเหต ุ ส านักงานปลัด 

7 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ดบัเพลิง เพื่อใช้งานการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

วัสดุ ครภุัณฑ์
ดับเพลิง 

10,000 
 

    จ านวนครั้งใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันเวลา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จัดซื้อครภุัณฑด์ับเพลิง  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

สายส่งน้ าดับเพลิง 
จ านวน 2 เส้น 
ขนาด 2.5 น้ิว ยาว
ไม่น้อยกว่า 20 ม. 

  24,000   จ านวนครั้ง 
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

9 จัดซื้อกรวยจราจร เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดระบบจราจร 

กรวยจราจร จ านวน 
24 อัน ขนาด 37 * 
37 ซม. สูง 70 ซม.  

  20,400   จ านวนครั้งใน
การบริการ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

 รวม  9  โครงการ   
30,000 - 4274400 

- -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเสรมิสร้างความ
รักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ครอบครัวเด็กใน
พื้นที่ต าบล 
บ้านล านาว 
ประมาณ  30
ครอบครัว  

100,000 40,000 50,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิกในครอบครัว
เกิดความรัก ความ
เข้าใจและสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 

ส านักงานปลัด 

2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองในวัย
สูงอาย ุ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ก าลังจะเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ อายุ 50-
60 ปี 

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

ประชาชนมีความรู้
ในการใช้ชีวิตเมื่อเข้า
สู่วัยผูสู้งอาย ุ

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กลุ่มสตร ี
 จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสตรี
ที่เข้าร่วม 

สตรมีีความรู้ ทักษะ
ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านล านาว 

ผู้สูงอายุต าบล 
บ้านล านาว ,คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 150 คน 

 200,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีแนวทาง
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมเยาวชน  
คนดีศรลี านาว 

เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม ใหเ้ยาวชน
ได้มสี่วนร่วมในการ
คิด ร่วมแกไ้ขปัญหา 
สถานการณ์สังคม 

สภาเด็กและเยาวชน 
เยาวชนต าบลบา้น
ล านาว วิทยากร 
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
จ านวน 80 คน  

  30,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน 
สามารถมีส่วนร่วม
ในการคิด ร่วม
แก้ปัญหา
สถานการณ์สังคม 

ส านักงานปลัด 

6 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านล า
นาว 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
อาคารให้มีพื้นที่
กว้างขึ้น รองรับการ
จัดกิจกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

- ต่อเติมอาคาร 
กว้าง 6 ม. ยาว 
13.50 ม. 
- ต่อเติมห้องน้ า 
กว้าง 4 ม. ยาว 
4.50 ม. 

  650,000    ศูนย์ผู้สูงอายมุีพื้นท่ี
กว้างขึ้น สามารถ
รองรับจ านวน
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น
และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

7 สานรักสัมพันธ์แห่ง 
ครอบครัว 

เพื่อให้ครอบครัวมี
กิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความรัก
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

ครอบครัวเด็กใน
พื้นที่รวมบุคคลที่
เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว 100 คน 

   60,000 60,000 จ านวน
ครอบครัว
เด็กเข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความรัก 
ความอบอุ่นมากขึ้น ส านักงานปลัด 

8 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านล านาว 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลบ้าน
ล านาว 

ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านล านาว 

   100,000 100,000 จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพ 
สังคม จิตใจ และ
เศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีพื้นที่
ทางด้านความคิด 
รู้เท่าทันปัญหาด้าน
สังคมและพัฒนา
ภาวะผู้น า 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบล       
บ้านล านาว จ านวน 
60 คน 

   50,000 50,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชน
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ มีพัฒนาการ
ด้านความคดิ รู้เท่า
ทันปัญหาสังคมและ
มีภาวะผู้น า 

ส านักงานปลัด 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและ
การท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
ราชการและการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น 

ประชาชน, ผู้น า
ท้องถิ่น,หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 

 15,650      30,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เกิดความ
ร่วมมือและการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน 

ส านักงานปลัด  

 รวม  10  โครงการ   160,000 315,650 1,440,000 890,000 890,000    

 
 
 
 
 
 
 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

10,400,000 12,993,600 13,056,000 13,186,500 13,317,100 จ านวน
ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย   
ยังชีพ  

 2,300,000 3,312,000 3,379,200 3,413,000 3,446,800 จ านวนผู้
พิการไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ  

120,000 150,000 180,000 181,800 183,600 จ านวนผู้ปุวย
เอดสไ์ด้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี ส านักงานปลัด 

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนใน
ต าบลบ้านล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ร้อย 50 ของ
ค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับ
จากกองทุนฯ 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ 

ประชาชนมี
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

 รวม  4  โครงการ   
13,200,000 16,835,600 16,995,200 17,161,300 17,327,500 

  
 

 



 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านล านาว 
จ านวน 50 คน 

40,000   40,000 40,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 ส่งเสริมอาชีพ (การเลีย้งผึ้ง
และการเพาะเห็ดโคน) 

เพื่ออบรมการเลี้ยง
ผึ้งและการเพาะ
เห็ดโคน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มเกษตรกร,กลุ่ม
สตรี,ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน 

 40,000    จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการเลี้ยง
ผึ้งและการเพาะ
เห็ดโคน 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมอาชีพ 
 (การท าผ้าบาติก) 

เพื่ออบรมให้ความรู้
การท าผ้าบาติก 

กลุ่มสตรี,เยาวชน,
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 20 คน 

  60,000   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถท าผ้าบาติก
และเกดิกลุ่มอาชีพ
การท าผ้าบาติก 

ส านักงานปลัด 

 รวม  3  โครงการ   40,000 40,000 60,000 40,000 40,000    
 



 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมความรู้การผสมปุ๋ย
ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรเรื่องการ
ผสมปุย๋ใช้เอง 

เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
30 คน 

          
15,000 

  จ านวน
เกษตรกร
ได้รับความรู ้

เกษตรกรลดต้นทุน
ในการผลติ 

ส านักงานปลัด 

2 จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลติ
ทางการเกษตรอินทรยี ์

เพื่อเป็นจุดรวบรวม
ผลผลติทางการ
เกษตรของต าบล
บ้านล านาว 

- ส ารวจข้อมูลผลลิต
ทางการเกษตร 
- สถานท่ีในการ
จัดตั้งจุดรวบรวม 
-เกษตรกร
กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมโครงการ 40 คน 

          
30,000 

  จ านวน
เกษตรที่เข้า
ร่วม
โครงการ 

มีช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

ส านักงานปลัด 

 รวม  2  โครงการ    - - 45,000 - -    
 
 
 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์และพัฒนาปุาชุมชน 
 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลปุา
ชุมชน 

การอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีปุา
ชุมชน 

30,000 

 

30,000    จ านวนพื้นที่
ปุาชุมชน 

มีปุาไม้ชุมชนเพิม่ขึ้น 
ส านักงานปลัด 

2 ขุดลอกสระเก็บน้ า       
บ้านบางปริก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ า 
1 แห่ง 

 444,000    จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ  
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 80 คน 

 40,000    ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมมี
ความรู้ใน
การดูแล
แหล่งน้ า 

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลรักษา
แหล่งน้ าสาธารณะ 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า
พรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งน้ าให้มี
ความสะอาด 
สวยงาม 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบสระน้ า 

        500,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ            

กองช่าง 

5 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 
สะอาด 

ขุดลอกสระน้ า      
1 แห่ง 

      500,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

6 ขุดลอกฝายน้ าล้น หมู่ที่ 10 เพื่อปรับปรุงแหล่ง
น้ า 

ขุดลอกฝายน้ าล้น 
กว้าง 15 ม. ยาว 
121 ม. ลึก 2 ม. 

   221,000     จ านวน
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกโตน 
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งน้ าให้มี
ความสะอาด 
สวยงาม 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบน้ าตก
โตน 

       500,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
บ้านบนควน ม. 15 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สระน้ าใหม้ี
ความสะอาด 
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์พ้ืนท่ี
บริเวณสระน้ า 

    500,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชน
บ้านพรุพรี ม.16 

เพื่ออนุรักษ์ปุา
ชุมชนให้มีความอุดม
สมบูรณ ์

-  ส่งเสริมความรู้
เรื่องปุาชุมชนให้แก่
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนท้ังใน
ชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 
- จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ปุา สมาชิกกลุ่ม 
ไม่น้อยกว่า 20 คน   

  30,000   จ านวนเด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนได้
เรียนรูเ้รื่อง
ปุาชุมชน 
และเข้าร่วม
เป็นสมาชิก
กลุ่มอนุรักษ์
ปุา  

ปุาชุมชนได้รับการ
อนุรักษ ์ ส านักงานปลัด 

10 สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อชะลอน้ าและ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ 

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 5 จุด 

  50,000   จ านวนฝาย
ชะลอน้ า 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์น้ า ส านักงานปลัด 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(ฝายมีชีวิต) ห้วยช่องแค  
หมู่ที่ 2 

เพื่อชะลอน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ฝายน้ าล้นขนาด 
กว้าง 1 ม. สูง 1 ม. 
ยาว 18 ม. 

 261,000    จ านวน
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

 รวม   11  โครงการ    251,000 775,000 580,000 500,000 1,000,000   
 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ
จากครัวเรือน 

ถังขยะ ปีละ 50 ถัง 50,000 
 

50,000    จ านวนประชาชนท่ีใช้
บริการ 

ชุมชนมีความสะอาด 
ส านักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ
จากชุมชน 

ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ  200,000 
 

200,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุง 

หลุมขยะรองรับขยะ
จากชุมชนได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
คัดแยกขยะ 

ประชาชนท้ัง 
 16 หมู่บ้าน 

100,000 
 

80,000    จ านวนครัวเรือนท่ีคดั
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง ส านักงาน

ปลัด 

4 ให้ความรู้เรื่องการจัดการ 
น้ าเสีย 

เพื่อให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาเหตุของ     
น้ าเสีย 

ประชาชน, 
หน่วยงานราชการ,
โรงงานอุตสาหกรรม
,โรงเรยีน 

 8,000    จ านวนแหล่งน้ าเสีย
ลดลง 

ประชาชนทราบถึง
สาเหตุของน้ าเสีย ส านักงาน

ปลัด 

5 ก าจัดขยะอินทรยี์ด้วยการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ 

เพื่อลดปรมิาณขยะที่ 
อบต.ต้องน าไปก าจดั 

อบรมให้ความรู้และ
จัดตั้งจุดเรียนรู ้

 40,000    ปริมาณขยะอินทรีย์
ลดลง 

การน าขยะอินทรยี์
ไปท าน้ าหมักชีวภาพ ส านักงาน

ปลัด 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนา และกิจกรรมวัน
ส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานพิธ ี
และงานรัฐพิธี ท่ี
รัฐบาล หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอืน่ๆ 
ก าหนดจัดขึ้น 

กิจกรรมงานรัฐพิธี 
พิธีทางศาสนา 
และวันส าคัญตา่งๆ 

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กิจกรรม 

เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชน
และหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

2 จัดซื้อวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการ
ประชาชน 

วัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

 

100,000  100,000    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

3 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการ
ประชาชน 

- ตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน  3 ตู้ 
-โต๊ะท างานงาน
ระดับ 3-6  
จ านวน 6 ตัว 
 

47,400     ร้อยละ
ของ
ผู้ใช้บริการ
มีความพึง
ใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

ส านักงาน
ปลัด 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการ
ประชาชน 

- เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
  แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 
-  เครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 800 
VA จ านวน 2 
เครื่อง  

9,700     ร้อยละ
ของ
ผู้ใช้บริการ
มีความพึง
ใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

5 จัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อ
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล า
นาว 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน  คัน 

51,000     ร้อยละ
ของภาษีที่
จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

6 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิม      
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

การจัดท าแผนท่ี 
ภาษีฯ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ของ อบต.  
บ้านล านาว 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น
ครบถ้วน ถูกต้อง  

กองคลัง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมคณุธรรม และ
จริยธรรม พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบต. 
บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบต. 
บ้านล านาว 

 20,000    จ านวน
พนักงานท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และยดึมั่นในหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

ส านักงานปลัด 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงาน อบต. 
บ้านล านาว 

100,000     จ านวน
พนักงานเข้า
อบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

9 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 
จ านวน 10 ตัว  
ราคาตัวละ 4,700 
บาท 

 47,000    ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมีความ
สะดวก เพียงพอ
ให้บริการ 

ส านักงานปลัด 

10 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษา    
ดูงาน 

-เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรู้
ท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 
-ให้พนักงานได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะหลักด้าน
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 

      325,000     400,000     400,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-บุคลากรสามารถน า
ความรู้ 
ประสบการณ์ที่ไดม้า
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
-พนักงานมีการ
พัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
 มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู 

-เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีเฉลมิ
พระเกียรติฯ 
-ข้าราชการ 
ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้แสดงความ
จงรักภักด ี

ข้าราชการ 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

     50,000     67,900 67,900 67,900 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้าราชการ 
ประชาชน เกิด
ความรัก สามัคคี 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 

12 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 ในรัชกาลที่ 9 

-เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 ในรัชกาลที่ 9 

ข้าราชการ 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

  67,900 67,900 67,900 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ข้าราชการ 
ประชาชน เกิด
ความรัก สามัคคี 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักงาน
ปลัด 

13 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการ
ให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อเป็นแนวทาง
ในการให้บริการ
สาธารณะของ 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
สาธารณะของ 
อบต.บ้านล านาว  

      25,000   25,000  ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
ประเมิน 

สามารถน าผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ มาปรับปรุง
การให้บริการ
สาธารณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 รวม  13  โครงการ   310,700 567,000 835,800 910,800 885,800    
 

 

 

 

 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (smart Card 
Reader) 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและ
รองรับการยกเลิก
ส าเนาเอกสาร 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) จ านวน 1 
เครื่อง 

  700   ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชน 

ต่อเติมอาคาร กว้าง 
7 ม.  
ยาว 7 ม. 

 

  671,000   ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึง
พอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งระบบโซล่า
เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Cell) ส านักงาน 
อบต.บ้านล านาว 

เพื่อลดการใช้
กระแสไฟฟูาใน
ส านักงาน 

ระบบโซล่าเซลล์ 1 
ชุด 

     481,000   จ านวนค่า
ไฟฟูาที่
ลดลง 

ประหยดั
งบประมาณ กองช่าง 

 

 รวม  3  โครงการ   - - 1,152,700 - -   
 

 

 

 



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการ
ประชาชน 

วัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

 

200,000 200,000    ร้อยละ
ของ
ผู้ใช้บริการ
มีความพึง
พอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจติอล 

เพื่อใช้ในการ
บันทึกภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจติอล 
ความละเอียด  16      
ล้านพิกเซล 
จ านวน 
 1 เครื่อง 

9,000     จ านวน
กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ กอง

การศึกษา 

 

 รวม  2  โครงการ   209,000 200,000 - - -   
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบางจันสี (ช่วงที่ 2)     
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัสท์
คอนกรีตกว้างไม่น้อย
กว่า 5 ม. ระยะทาง 
825 ม. หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 ม.  

  3,799,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางปริก – ควนหินราว 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต กว้างไม่น้อยกว่า  
6 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
900 ม. หนาไม่น้อยกว่า  
0.05 ม. 

  3,280,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายน้ านิ่ง – ทะเลสองห้อง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอนก
รีต กว้างไม่น้อยกว่า    
6 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
1,185 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 ม. 

  4,662,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายไร่ใน – ไร่ยาว ม. 6 
 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัสท์คอก
กรีต กว้างไม่น้อยกว่า 
 5 ม. ยาว ไม่น้อยกว่า 
2,100 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 ม.  

  8,835,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร แบบพาราแอสฟสัท์
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 142- 09  
สายทุ่งไสนา บ้านพานแพ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรแบบพาราแอส
ฟัสท์คอนกรีต กว้างไม่
น้อยกว่า 5 ม. ยาว 
1,730 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 ม. จาก กม.ที่ 
00+000 - 01+730   
ไม่มไีหล่ทาง 

 6,987,000    ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายเหนือคลอง – ทุ่งไสนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์คอนกรตี 
กว้างไม่น้อยกว่า 5 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า  
1,655 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 0.05 ม.  

  8,109,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
ห้วยจันทร์หอม หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี กว้าง 
4 ม. ยาว 15 ม. 

    3,000,000 ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายไสยาสน์ – ปุาแต้ว  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 6 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 1,800 ม. หนาไม่
น้อยกว่า 0.05 ม. 

 
 6,738,000 6,988,000  ความยาวถนน มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหลักสิบ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้างไม่น้อย
กว่า 5 ม. ระยะทาง 
1,100 ม.  

 
 3,780,000   ความยาวถนน มีเส้นทาง

คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 รวม  9  โครงการ    
- 

6,987,000 39,203,000 6,988,000 3,000,000   
 



 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต 
ระบบประปาหมูบ่้าน แบบผิว
ดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านล า
นาว ที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอบางขัน 
ไปหมู ่ที่ 1,7,14,15 ต าบลบา้น
ล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

ท าการปรับปรุง 
ซ่อมแซมและขยาย เขต
ระบบประปาแบบ ผิว
ดินขนาดใหญ่ เพื่อ ส่ง
น้ าประปาไปยังหมู ่ที่ 
1,7,14,15 ได้ใช้ 
น้ าประปาอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมและ ขยาย
เขตระบบประปา ผิวดินขนาด
ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอ บาง
ขัน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านล านาว 
และขยาย ท่อเมนจ่ายน้ าไปยัง 
พื้นที่ หมู่ที่ 7,14, 
15 ต าบลบ้านล านาว 

   3,937,000    จ านวน 
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอย่าง 
ทั่วถึง 

อบต. 
บ้านล านาว 



2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ขุดลอกและ
ปรับปรุงสระเก็บน้ าบางจันสี) 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านล านาว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับการ
อุปโภคบรโิภคแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาว 

- ขุดลอกสระเก็บน้ าเดิม 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
8,000 ตร.ม. 
- ขุดสระเก็บน้ าพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 32,000 ตร.ม. 
- งานท่อระบายน้ า คสล.
ส าหรับรับน้ าเข้าและท่อ
ระบายน้ าออก  

  6,238,000   จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 รวม  2  โครงการ   - 3,937,000 6,238,000 - -    
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า 
ปี 2561 จ านวน 1 เครื่อง 
ปี 2562 จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000    กองช่าง 



2 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังน้ าพลาสติกส าหรับผสมสารเคม ี 
ขนาด 1,000 ลิตร 
ปี 2561 จ านวน 2 ถัง 
ปี 2562 จ านวน 2 ถัง 
ถังน้ าพลาสติกส าหรับผสมสารเคม ีขนาด 
500 ลิตร 
ปี 2561 จ านวน 4 ถัง 

      35,000     กองช่าง 

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน-จ านวน 4 เครื่อง 120,000     ส านักงานปลัด 
4 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ท างานระดับ 3-6 -จ านวน 6 ตัว   28,800     ส านักงานปลัด 
5 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานมีพนักพิงและที่เท่าแขน ปรับ

ระดับขึ้นลงได้ จ านวน 6 ตัว 
 11,400     ส านักงานปลัด 

6 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ -จ านวน 10 ตัว /ตัว
ละ 4,700 บาท -ขนาดไม่น้อยกว่า 
70*150*75 ซม. 

  47,000    ส านักงานปลัด 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด  LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800  จ านวน 
 2 เครื่อง  

     9,700     กองคลัง 

8 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักยานยนต์ ขนาด 120 ซีซ ี
 แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน 

52,000     กองคลัง 

แบบ ผ.03 



9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
-ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง 

9,000     กองการศึกษา 

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรบัศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์ 

385,000     กองการศึกษา 

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 3-6    จ านวน 1 ตัว  
ขนาดกว้าง80*ยาว150* สูง 75ซม. มี 1 
ลิ้นชัก,1ตู้เก็บเอกสารดา้นขวาและ1ตู้เก็บ
เอกสารด้านซ้าย 

 4,800    กองการศึกษา 

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 
-มีพนักพิงและที่เท้าแขน ปรับระดบัขึ้นลงได้ 
หมุนไดโ้ดยรอบ 

 2,000    กองการศึกษา 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตั้งโต๊ะ(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
จ านวน 24 ตัว 
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 น้ิว 
-ราคาตัวละ 1,000 บาท 

 24,000    กองการศึกษา 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแฟูมเอกสาร จ านวน 1ตู ้
-มีช่องเก็บแฟูมเอกสาร 24 ช่อง 

 5,000    กองการศึกษา 

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
-ขนาดยาว 100กว้าง 60 สูง 76 เซนติเมตร 

 2,200    กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
-CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก   ( 2core)  
-RAM ชนิด DDR4 หรือกว่าไม่น้อยกว่า 
 4 GB 

 16,000    กองการศึกษา 

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 
-สามารถเป็น Printer,Copier, Scanner, 
Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน 
-พ่นหมึกแบบ Inkjet 
-มีความเร็วพ่นสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
สามารถใช้เครือข่ายไร้สาย Wifi 

 7,900    กองการศึกษา 

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์  เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 
-มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA  
( 480Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 

 3,200    กองการศึกษา 

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เครื่องกรองน้ าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ชุด /ราคาชุดละ 20,000 บาท  

  140,000   กองการศึกษา 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

โทรโข่งแบบเอนกประสงค ์
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,200 บาท   
มีก าลังขับ 23 วัตต์ (สูงสุด 35 วัตต์) 
ใช้ได้ทั้งแบบมือถือและสะพายไหล ่

  6,400   กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 



21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับส านักงาน 
จ านวน 7 เครื่อง /เครื่องละ 16,000 บาท  
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 
2 แกนหลัก ( 2 Core)  จอภาพมขีนาดไม่
น้อยกว่า 12 น้ิว  

  112,000   กองการศึกษา 

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer) -จ านวน 7 เครื่อง /
เครื่องละ 4,300 บาท  
ความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  

  30,100   กองการศึกษา 

23 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ปี 2561 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล  
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 
ปี 2562 
-เครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน  1 เครื่อง 

30,500 
 
 
 
 

24,500    กองช่าง 

24 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 
เก้าอี้ท างานปรับระดับได้ จ านวน 1 ตัว 

    9,000    กองช่าง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 รถจักยานยนต์ ขนาด 120 ซีซ ี
จ านวน 2 คัน  
ส าหรับงานด้านกิจการประปา 1 คัน -
ส าหรับงานด้านควบคุมการก่อสรา้ง 1 คัน 

 101,000    กองช่าง 



26 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader ) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ความเร็วนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ(Interface) 
แบบ USB ได ้

  700   กองช่าง 

27 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมดดูอากาศ ขนาด 12 น้ิว  
จ านวน 1 ตัว 

  1,620   กองช่าง 

28 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 28,000 BTU    43,200   กองช่าง 

29 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ าขนาดใบพัด 18 น้ิว จ านวน 2 
ตัว   

  35,800   ส านักงานปลัด 

30 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง-จ านวน 1 หัว 
สายส่งน้ าดับเพลิง-จ านวน 1 เส้น 

 50,000    ส านักงานปลัด 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 
 

ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค ์
-จ านวน 1 คัน  
-ชนิด 10 ล้อ แบบถังเหลี่ยม  
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 

  3,800,000   ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 



32 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 2 เส้น  
ขนาด 2.5 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร  

  24,000   ส านักงานปลัด 

33 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ  กรวยจราจร -จ านวน 24 อัน 
ขนาดฐาน 37x37 ซม./สูง 70 ซม. 
ผลิตจากวัสดุ EVA 65% +ยางธรรมชาติ 
35% 

  20,400   ส านักงานปลัด 

 รวม 711,400 326,600 4,214,220 - -  

 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวกล
ยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ถึงระยะ
ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม ่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  
  



เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) เป็นการประเมิน
ความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการ
ด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการ
บรรลุเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  (1)  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเปูาหมายเชิง 
กลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปูาหมายรวมขององค์กร  ในสายตาของสมาชิกของ
องค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
  (2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อหน่วย
เวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
(Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ     ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ
องค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

  (1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้
ได้รับบริการสาธารณะ 
  (2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
  (3)  การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ให้แก่สมาชิกในสังคม 
  (4)  ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ
บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
 (1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
 (2)  ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของ
การให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเปูาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
 (3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม ่



 (4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่
รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง 
 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
  (1)  พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย 
  (3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชน
ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  (4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

  (1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ  
และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
  (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนผู้รับบริการ 
  (3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 
 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
     ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 
  (1)  ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 



                (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple 
criteria and indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน
การด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเปูาหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเปูาหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เปูาหมายและประชากรกลุ่ม    
เปูาหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม 
 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สาธารณะ 
 การให้หลักประกันความ
เสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเปูาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่ วนของประชากร
กลุ่มเปูาหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผ ล ก ร ะ ท บ ภ า ย น อ ก 
(ทางบวกและทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 



 
2.   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          การติดตามและประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด       4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเปูาหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ   มากมาย จึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตร
มาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
     (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) 
หรือ คน เดือน (Man – month) 
                  (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเปูาหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายรวม 
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไป
ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนท่ีเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และ
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 



  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็น
ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเปูาหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
4 ประการ คือ 
  (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเปูาหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เปูาหมายส่งผลต่อประชากรเปูาหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปูาหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเปูาหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 



โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของ
ใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขาย
เสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง 
ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

  (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการ
ด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเปูาหมาย 
 6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ    
กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน 
จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2)  สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ



ประชากรกลุ่มเปูาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเปูาหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเปูาหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 
  (2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 
  (3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและ
การด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ



ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูก
น้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  (3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ
สูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
  เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุม
มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด 
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม 
(Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
   
 


