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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 มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 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 านาวมีลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกออกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม   
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  
 1.4 ลักษณะของดิน 
   ต าบลบ้านล านาวมีลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
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 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   ต าบลบ้านล านาวมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 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 มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากมีพ้ืนที่บาง
แห่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุพรี และป่าสงวนแห่ชาติป่าหน้าไซ ป่านาปูรวม 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 มีนายไกรสร  ปราบปราม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจุบัน  
   หมู่ที่ 4 บ้านพรุพรี มีนายเจริญศักดิ์  แก้วเกื้อ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 5 บ้านน้ านิ่ง มีนายประพันธ์ จันทรังษี 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 บ้านป่าเตย มีนายสัญญา  อินทร์ฤทธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 14 บ้านล านาว มีนายวีรพงษ์ อิ้ววังโส เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 15 บ้านรัตนธาร มีนายบุญโชติ สุชาฎา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
   หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งโคกแค มีนายประเสริฐ ชนะฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
เขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 16 เขตเลือกตั้ง  
   จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 11,241 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559) 

3. ประชากร   
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  จากข้อมูลด้านประชากรของส านักทะเบียนอ าเภอบางขัน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ต าบล 
บ้านล านาว มีประชากร จ านวน 5,615 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 16,247 คน โดยแยกเป็นชาย 8,235 คน เป็นหญิง 
8,012 คน จ าแนกตามหมู่บ้าน ไดด้ังนี้   
 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

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

883 
506 
414 
554 
861 
496 
553 
441 
411 
223 
709 
554 
561 
281 
523 
265 

910 
487 
417 
552 
766 
473 
545 
419 
381 
194 
729 
530 
525 
263 
537 
284 

1,793 
993 
831 

1,106 
1,627 

969 
1,098 

860 
792 
417 

1,438 
1,084 
1,086 

544 
1,060 

549 

689 
288 
299 
314 
467 
331 
366 
316 
232 
133 
526 
342 
342 
345 
476 
149 

รวม 8,235 8,012 16,247 5,615 
 
 
 



4 

 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

จ านวนประชากรต าบลบ้านล านาว จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ 
 

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 – 2 372 379 751 
3 – 5 457 386 843 
6 – 12 981 878 1,859 
13 – 18 781 745 1,526 
19 – 25 910 902 1,812 
26 – 35 1,320 1,370 2,690 
36 – 49 1,786 1,704 3,490 
50 -59 868 836 1,704 
60 – 69 420 443 863 
70 – 79 198 242 440 
80 – 89 99 100 199 

90 ปีขึ้นไป 22 21 43 
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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.  โรงเรียนอนุบาลปาลิกา  เอกชน ปฐมวัย หมู่ที่ 8 
10.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 9 
11.  โรงเรียนวัดล านาว สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 14 
12.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ. เขต 2 อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 หมู่ที่ 3 
13.  โรงเรียน ตชด. ช่างกลปทุมวัน

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

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

การศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบางขัน 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
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 านักสงฆ์แสงธรรม หมู่ที่ 6 
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 4.2 สาธารณะสุข  
  หน่วยบริการด้านสาธารณสุข 
 

   ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ตั้ง 
1. โรงพยาบาลบางขัน หมู่ที่ 1  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 11  
3. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง หมู่ที่ 14  
4. คลินิกเอกชน  จ านวน 2 แห่ง หมู่ที่ 11, 14  

 
 4.3 อาชญากรรม 
  6.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

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

 
  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางขันมีคดีท่ีเกิดข้ึนในต าบลบ้านล านาว และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปี
ย้อนหลัง  สรุปได้ดังตาราง 

 
การจับกุมคดีในต าบลบ้านล านาว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. คดียาเสพติด การพนัน ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ 

ผู้เสพ ผู้จ าหน่าย 
2557 112 27 81 6 11 
2558 125 17 50 10 16 
2559 86 12 20 5 4 

 
การเกิดอุบัติเหตุในต าบลบ้านล านาว  3  ปีย้อนหลัง 

 
ปี พ.ศ. บาดเจ็บ (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
2557 14 5 
2558 19 2 
2559 7 2 
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 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในต าบลบ้านล านาว จากข้อมูลสถานีต ารวจภูธรบางขัน เมื่อเทียบกับปีก่อน 
พบว่ามีสถิติท่ีลดลง ท้ังด้านผู้เสพและผู้จ าหน่าย และในปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาวได้ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู จ านวน 15 คน ด้านการดูแลในชุมชนได้รับความ
ร่วมมือจากทางผู้น าชุมชน  ประชาชน  โรงเรียน ช่วยสอดส่องดูแลอยู่ เป็นประจ า ท้ังโดยการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การให้ความรู้  

 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้  
  1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสานการท าบัตรผู้พิการกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

 

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 
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   จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       จ านวน      5,615       ครัวเรือน  
   จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้    จ านวน             -      ครัวเรือน 
 5.3 ประปา 

   ครัวเรือนที่มีน้ าน้ าประปาใช้       จ านวน       5,348     ครัวเรือน 
   ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้       จ านวน          177      ครัวเรือน 
 
 5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์  
(วันเสาร์คร่ึงวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
   ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรท าสวนยางพาราและสวนปาล์ม และ
มี ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพเลี้ยงสัตวและปลูกผลไม้เป็น
อาชีพเสริม  
   การพาณิชย์  
   -  ธนาคาร 2 แห่ง  
   -  ปัม้น้ามัน 6 แห่ง  
   -  ร้านรับซื้อน้ ายางพารา 17 แห่ง  
   -  โรงรมยาง 3 แห่ง  
   -  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 2 แห่ง  
   -  ร้านค้า 110 แห่ง  
   -  ตลาด 6 แห่ง 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านนการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
    

      หมู่ที่  พื้นที่ (ไร่) 
หมู่ที่ 1  บ้านบางจันสี 5,000 
หมู่ที่ 2  บ้านคลองเสาใต้ 4,500 
หมู่ที่ 3  บ้านบางปริก 4,000 
หมู่ที่ 4  บ้านพรุพรี 4,000 
      หมู่ที่  พื้นที่ (ไร่) 
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หมู่ที่ 5  บ้านน้ านิ่ง 7,300 
หมู่ที่ 6  บ้านเหนือโตน 5,625 
หมู่ที่ 7  บ้านพานแพ 4,375 
หมู่ที่ 8  บ้านควนหินราว 3,050 
หมู่ที่ 9  บ้านไสยาสน์ 2,897 
หมู่ที่ 10  บ้านควนชก 2,350 
หมู่ที่ 11  บ้านเคี่ยมงาม 5,200 
หมู่ที่ 12  บ้านเกาะปล้าว 3,300 
หมู่ที่ 13  บ้านป่าเตย 6,500 
หมู่ที่ 14  บ้านล านาว 1,965 
หมู่ที่ 15  บ้านรัตนธาร 5,000 
หมู่ที่ 16  บ้านทุ่งโคกแค 5,000 

 
  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
    ท าสวน 
  

หมู่บ้าน 

ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทุน

การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

หมู่ที่ 1  บ้านบางจันสี 30 5,000 40,000 200 9,400 10,640 
หมู่ที่ 2  บ้านคลองเสาใต้ 15 5,000 40,000 287 9,400 10,640 
หมู่ที่ 3  บ้านบางปริก 30 5,000 40,000 250 9,400 10,640 
หมู่ที่ 4  บ้านพรุพรี 20 5,000 40,000 250 9,400 10,640 
หมู่ที่ 5  บ้านน้ านิ่ง 300 5,000 40,000 430 9,400 10,640 
หมู่ที่ 6  บ้านเหนือโตน 50 5,000 40,000 210 9,400 10,640 
หมู่ที่ 7  บ้านพานแพ 5 5,000 40,000 179 9,400 10,640 
หมู่ที่ 8  บ้านควนหินราว 15 5,000 40,000 185 9,400 10,640 
หมู่ที่ 9  บ้านไสยาสน์ 30 5,000 40,000 150 9,400 10,640 
หมู่ที่ 10  บ้านควนชก 3 5,000 40,000 120 9,400 10,640 
หมู่ที่ 11  บ้านเคี่ยมงาม 135 5,000 40,000 250 9,400 10,640 

หมู่บ้าน ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
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จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

หมู่ที่ 12  บ้านเกาะปล้าว 80 5,000 40,000 280 9,400 10,640 
หมู่ที่ 13  บ้านป่าเตย 100 5,000 40,000 200 5,040 10,640 
หมู่ที่ 14  บ้านล านาว 3 5,000 40,000 45 9,400 10,640 
หมู่ที่ 15  บ้านรัตนธาร 150 5,000 40,000 250 9,400 10,640 
หมู่ที่ 16  บ้านทุ่งโคกแค 30 5,000 40,000 100 9,400 10,640 

 
   ท าไร่ 
  

หมู่บ้าน 

ข้าวโพด อ้อย 
จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทุน

การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
การผลิต
เฉลี่ย 

ราคา
ขายโดย
เฉลี่ย 

หมู่ที่ 2  บ้านคลองเสาใต้ 20 2,500 7,500 1 1,000 2,000 
หมู่ที่ 15  บ้านรัตนธาร 50 2,500 7,500 5 1,000 2,000 

 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   แหล่งน้ าทางการเกษตร (ธรรมชาติ) 
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
น้ า 0 0 0 0 
ห้วย/ล าธาร 0 13 0 12 
คลอง 4 11 1 13 
หนองน้ า/บึง 0 0 0 0 
น้ าตก 1 0 0 0 
น้ า 0 0 0 0 

 
 
 
   แหล่งน้ าทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้างข้ึน) 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แก้มลิง 0 0 0 0 
อ่างเก็บน้ า 0 0 0 0 
ฝาย 1 7 0 8 
สระ 5 10 2 13 
คลองชลประทาน 0 0 0 0 
แก้มลิง 0 0 0 0 

 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ ากิน มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ 7 3 4 1 6 
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 7 0 3 0 3 
ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

0 7 9 2 14 

ระบบประปา (การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 

7 0 0 0 0 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 1 2 3 0 5 
บ่อบาดาลสาธารณะ 7 3 4 1 6 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98 
  ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 
  ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 1 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  - ประเพณีงานขึ้นปีใหม่   
  -  ประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา  
  -  ประเพณีวันสงกรานต์ 
  -   ประเพณีงานเดือนสิบ 
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  -   งานประเพณีชักพระ  
  -    งานประเพณีลอยกระทง   
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  จักสาน – หัตถกรรม 
  -   การแกะสลักไม้เทพทาโร  
  -   การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
  -   ผ้าบาติก 
  -   การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
  -   ยาสมุนไพร 
  -   นวดแผนโบราณ 
  ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 99 พูดภาษาใต้ 
 8.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -    ไม้ดอกหญ้า 
  -   เครื่องแกง 
  -   ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
2557 – 2561)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561) (พ.ศ.2560 – 2562) อันมี
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืน
มาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2557 
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ได้จริง 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   53 46,300,000 11 6,980,700 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
54 28,945,000 32 16,991,736 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 70,000 - - 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 240,000 2 208,100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

12 1,365,000 7 1,480,014 

รวมทั้งหมด 127 71,252,000 52 25,660,550 
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  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2558 
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ได้จริง 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

31 19,620,000 24 22,626,383.00 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

42 30,571,900 27 15,197,540.28 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000 1 17,015.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3 3,300,000 2 275,000.00 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา 
ภิบาล 

14 1,550,000 11 2,026,086.00 
 

รวมทั้งหมด 92 55,101,900 65 40,142,024.28 
 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2559 
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ได้จริง 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   57 40,338,000 14 9,629,158 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
44 37,936,000 34 18,851,425 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 60,000 1 28,632 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6 6,130,000 3 275,480 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

16 3,118,000 14 2,245,514 

รวมทั้งหมด 126 87,582,000 66 31,030,209 
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  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลได้การตั้งงบประมาณ ตาม

แผนพัฒนา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2560 
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

41 49,230,800 16 10,220,600 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

36 38,153,700 23 32,779,800 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000 2 60,000 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4 410,000 4 265,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา 
ภิบาล 

13 3,162,000 11 1,833,500 

รวมทั้งหมด 96 91,016,500 56 45,158,900 

  
 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาต าบลบ้านล านาวให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
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เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
   ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวสามารถประเมินผลในการน าไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
   เชิงปริมาณ  
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จ านวน 127 โครงการ 
   โครงการที่ด าเนินการได้  จ านวน 52 โครงการ   
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 40.94 ขึ้นไป
ของแผนพัฒนา 
   เชิงคุณภาพ 

   จากผลการด าเนินงานปี 2557  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้ตาม
แผนพัฒนาเพียงร้อยละ 40.94 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2557 เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ เมื่อพิจารณาในด้านการพัฒนา ปรากฏว่ามีการพัฒนาครอบคลุมไม่ครบทุกด้าน โดยด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจไม่มีโครงการพัฒนาที่ด าเนินการตามแผน และจะเน้นหนักในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากปัญหาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร รวมถึงการให้ความส าคัญกับงานด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน 
นักเรียน สนับสนุนด้านการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการบริหารจัดการ
องค์กรได้พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว คือ พอใจมาก ร้อยละ 12.67 พอใจ ร้อยละ 75.34 ไม่พอใจ ร้อยละ 11.99 นับได้ว่าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวฉบับที่ผ่านมาได้มีผลด าเนินการเชิงคุณภาพในระดับท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ  

    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
   เชิงปริมาณ  
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จ านวน   92 โครงการ 
   โครงการที่ด าเนินการได้  จ านวน  65 โครงการ   
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 70.65 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    
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   เชิงคุณภาพ 
   จากผลการด าเนินงานปี 2558  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้ตาม
แผนพัฒนาเพียงร้อยละ 70.65 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2558 เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ เมื่อพิจารณาในด้านการพัฒนา ปรากฏว่ามีการพัฒนาครอบคลุมครบทุกด้าน แต่จะเน้นหนักใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร รวมถึงการ
ให้ความส าคัญกับงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน สนับสนุนด้านการกีฬา การสืบทอดและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในด้านการบริหารจัดการองค์กรได้พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจากการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว รอบปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวม ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวอยู่ในระดับ ปานกลาง  

    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
   เชิงปริมาณ 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จ านวน 126 โครงการ 
   โครงการที่ด าเนินการได้  จ านวน 66 โครงการ   
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 52.38 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   เชิงคุณภาพ     
   จากผลการด าเนินงานปี 2559  แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้ตาม
แผนพัฒนาเพียงร้อยละ 52.38 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาปี 2559 เนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ เมื่อพิจารณาในด้านการพัฒนา จะเน้นหนักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
รอบปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาวอยู่ในระดับ ปานกลาง  
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    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
   เชิงปริมาณ 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน 96 โครงการ 
   โครงการที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 56 โครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวสามารถน าโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี 2560 มา
ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติประจ าปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของโครงการตามแผนพัฒนาและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   เชิงคุณภาพ     
   จากผลการด าเนินงานปี 2560  ในเชิงคุณภาพ อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลโครงการ  
 
2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
   1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน 
   2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
   3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
   4.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
   5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
   6. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
   7. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
   8. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
   9. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
   10. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความสะดวก  
   ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
   1.  ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

   4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
   5. การก าจัดขยะและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   6. การส่งเสริมงานศาสนา ประเพณีวันส าคัญต่าง ๆ ได้รับการสืบสาน  
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 2.2  ผลกระทบ 
   ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
สามารถด าเนินการได้ตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตต าบลบ้านล านาว  ดังนี้ 
   1. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตต าบลบ้านล านาว ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 
   2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 

  

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา 
   1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
   2.  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
   3.  ปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านล านาวที่จะต้องแก้ไขมีอยู่เป็นจ านวนมาก  
   4.  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ   
ด าเนินการได้  

อุปสรรค 
   1.  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างาน
มีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
   2.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
  3.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด   
  แนวทางการแก้ไข   
 1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
  2.  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ
ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
  3.  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
  4.  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  5.  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด   
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 2)  การบริการประชาชน 
  1.  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
  2.  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
   1. ด้านความม่ันคง 
    (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
    (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
   2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการกลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
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    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พร้อมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแปรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
    (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
    (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 
    (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
   5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
    (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคญักับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
    1.  กรอบแนวคิดและหลักการ 

 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    2.  สถานะของประเทศ 
 2.1  ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 
มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 
5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
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ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 
25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็น
ร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557)  

2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่
ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับ
การพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4   การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 
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ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ าป ี2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการ
จัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยี
ที ่44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และ
ตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่
ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่
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และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 2.2  ด้านสังคม 
2.2.1  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-
2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555 - 2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 
2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(ปี 2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้
หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

2.2.3  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 
78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อน
ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 
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2.2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 
2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน
ที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 
ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 - 2546 

2.2.5  ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 
10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6  คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
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ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไร
ก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน
และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

 2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นทีป่่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
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ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้าน
ไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลง
จากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555 การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และ
การด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  
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ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ า
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
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พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วม
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้น ๆ ของโลก 

 2.4  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1  ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่
ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมี
ส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง 
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล 
มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได ้

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบ
ราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุง
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กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/
กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 
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102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

    3  บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 3.1  บริบทภายใน 

3.1.1  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัว
ในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (3) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 
(5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครอง
ชีพของประเทศส าคัญๆ เงือ่นไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน 
การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
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ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3  ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4  ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น 
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มาก
ขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5  การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
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ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดย
ยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงิน
การคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึน้ 

 3.2  บริบทภายนอก 
3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้าง
สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

3.2.2  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน   มีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนยก์ลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญ ๆ ของโลก
ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

   4  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 4.1  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 4.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 4.3  เป้าหมาย 
4.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

    5  แนวทางการพัฒนา 
 5.1  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้
เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขั น ลงสู่
ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า 
และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค ์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และ
กิจการเพื่อสังคม 

 5.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

5.2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 
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5.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 5.3  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

5.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย  

 (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

 (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

 (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
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5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 5.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5.5  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
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เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้ าในระดับพ้ืนที ่เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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 5.6  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”  
   พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
   2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
   3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ 
และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
   4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 
   เป้าประสงค์รวม 
   1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพารา ปาล์มน้ ามันของประเทศ 
   2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความ
โดดเด่นในพื้นท่ี  
   3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
การท่องเที่ยว 
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   4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของกลุ่ม  
   5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี  
   ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไมผ้ล) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นท่ี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ 
 
  แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
   วิสยัทัศน์ (Vision) 

     “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”  
 
   ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  
และมีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนน
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝัง
ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 
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ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า 
และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนา
องค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผน
การผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา 
พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 

 
       จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
    จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

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

         เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                     1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
             2.   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      3.   ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.   ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    วิสัยทัศน์ 
     “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 
2564) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับปีที่ พ.ศ. 2560 – 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร  
   2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ  
   3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
   4. สนับสนุนการจัดรูปแบบที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
   5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
   6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
   7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความ
ต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน  
   9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อไป 
   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
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   พันธกิจ 
   1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์
   2. ส่งเสริมการบริหารจัดน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
   3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
   4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน  
   5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
   6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
   8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
   9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษาปกป้องระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
   4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโ ลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ 
   4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทัง้ในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
   5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
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   6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
   9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
   10. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได้  
   11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน 
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
   4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
   พันธกิจ 
   1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
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   3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
2.   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
   วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
การก าหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการเป็นอะไรในอนาคต” 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตไว้ดังนี้  
 

“ประชาชนมีสุข   ชุมชนพัฒนา” 

 ประชาชนมีสุข  หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น  มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 ชุมชนพัฒนา  หมายถึง  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เส้นทางคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อด ารงชีวิต  

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

 2.3 เป้าประสงค์ 
   1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนระยะทางถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
    2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
    3.  ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
    4.  จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ 
    5.  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
    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 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ 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 
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   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 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และ
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศ  ที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ทิศทางการบริหาร
จัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็น
การใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
ภายในต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ    
           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ตลอดจน  ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน  ส่วน
ราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็ น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วน
ต าบล    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลบ้าน  
ล านาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

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

ปฏิบัติงาน 
-   มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-   ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

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

-    การให้บริการน้ าประปายังมีปัญหาแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับผลิตน้ าประปา 

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

บางขัน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ท าให้ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงาน
ก่อสร้างและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นท่ี
ต าบลบ้านล านาว  

-   การให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีจ านวนผู้ใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

-  การถ่ายโอนงาน งบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมีถนนที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่
ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมีความ
ช ารุดเสียหายไม่สามารถด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมได้เอง ต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ด าเนินการ 

-   การขยายเขตบริการไฟฟ้า อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  

-  การเกิดภัยน้ าท่วมขังท าให้ถนนได้รับการช ารุด
เสียหาย 
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  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

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

- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมและเพียงพอใน
การรองรับนักเรียน 

- มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม
การศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความ
พร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 

- มีการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาประเพณีเป็น
ประจ าทุกปี คือ กิจกรรมการแห่ผ้าห่มพระ
พุทธลีลา และกิจกรรมประเพณีเดือนสิบ 

- มีวัดที่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนใน
ต าบล 

- บุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
-   เด็กเยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อหลังจากภาค
 บังคับ 
-   ขาดแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 
-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
 ประเพณีจากภาคประชาชน 

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

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ให้การสนับสนุนด้านสื่อวัสดุการเรียนการสอน 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อ
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 

- การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษามีระเบียบ
กฎหมายรองรับ 

- มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 

- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

- สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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  ด้านเศรษฐกิจ 
 

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

-    มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
-    ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด  
-    เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและ

ด้านการตลาด 
-    ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน มีหนี้สินทั้งใน

และนอกระบบ ขาดการออม 
- การรวมกลุ่มไม่มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง 

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

กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กองทุนพัฒนาสตรี 

-   มีระบบประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้า
เกษตร 

 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม 

-    ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
-   การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ท า

ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
-    ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
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  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

และป่าไม้  
-   มีข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมกิจการที่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
-   การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมี

รถบรรทุกขยะและบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะ 

-    ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทาง 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น  

-    ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร  

-   ไม่มีระบบการก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน  

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

เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก มี 
การรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น  
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก  

-   องค์กรเอกชนมีการด าเนินการสร้างจิตส านึก
ของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ให้มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า  

-    การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่
มีประสิทธิภาพ  
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  ด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
 

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

ต าบลมีความชัดเจน  
-   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบระเบียบกฎหมาย  
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เนื่องจากมี

ความพร้อมด้านทรัพยากร  

-    ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร  
-    ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านการเมืองการ

ปกครอง 
-    ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลตอบสนองความต้องการได้
น้อย 

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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่าง
ชัดเจน 

-    มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร
ลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  

-    การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน 

-    ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

-    สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย  

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   1. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา  
     ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ต าบลบ้านล านาว ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ทั้ง
ที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือ
ระมัดระวังและป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และเศรษฐกิจ
ของต าบลบ้านล านาวให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาต าบลบ้านล านาวให้
เจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาวในแต่ละระดับ มีดังนี้ 
     ระดับต่างประเทศ 
     1)  การเป็นประชาคมอาเซียน ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความ
ร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล า
นาว เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน  
     2)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุณหภูมิที่สูงขึ้น ท าให้เกิ ด
ภัยธรรมชาติและทวีความรุนแรง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่า เพราะความแห้งแล้งในหลาย
พ้ืนที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท าให้การระเหยของน้ าเพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ าที่
เก็บกักลดลง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ าในฤดูฝน ตรงกันข้ามการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกเหนือท าให้มีปริมาณน้ า
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในฤดูฝน ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก
ส่งผลกระทบต่อต าบลบ้านล านาวในเรื่องของการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 
     ระดับประเทศ 
     จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนายังมีผลการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  
     1)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ระบบการผลิต
ยังต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พ้ืนที่การลงทุนด้านการเกษตรมีจ ากัด
และถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังอยู่ในวงจ ากัด
และล่าช้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการเกษตรอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงที่มีพระประสงค์ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงในอาชีพเกษตร คือ
การที่มีพออยู่ พอกนิ ที่เหลือก็เหลือเก็บก็ขาย จ าหน่าย  และลดการพ่ึงปัจจัยการผลิตจากภายนอก  
     2)  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 
      2.1) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยก าลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ พบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.59 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวท าให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหา
แนวทางเพ่ือรับมือในเรื่องนี้ คือ ต้องเตรียมการให้พร้อมเพ่ือให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ผู้สูงอายุ
สุขภาพดี ไมม่ีโรค การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองผู้สูงอายุ และเตรียมชุมชนพร้อมรองรับผู้สูงอายุที่ต้องมี
ระบบดูแล  
       2.2) สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือ
เป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน 
โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ 
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและท า
กิจกรรมร่วมกันน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความรักความอบอุ่น เกิดปัญหาครอบครัวตามมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะต้องจัดท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  
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     2.3) การเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในยุค
โลกาภิวัตน์ ที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ 
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวกสบาย เช่น การสื่อสารที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น การเดินทางก็
รวดเร็วขึ้น การพัฒนาด้านความทันสมัยนี้มีการน าเข้าจากต่างประเทศด้านตะวันตกเพราะว่าประเทศเหล่านี้มี
ความก้าวหน้า ท าให้คนไทยต้องรับเอาความทันสมัยเข้ามาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการ
พัฒนาการอย่างไม่มีทีส่ิ้นสุด การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตนั้นมีทั้งส่วนที่ดีและ
ส่วนที่ไม่ดีควบคู่กันไป ถ้าหากน าเอาไปใช้ไม่ถูกกาลเทศะก็จะท าให้ได้รับผลกระทบได้ และสิ่งเหล่านี้เหมือนถูก
กลืนรวมอยู่กับความเป็นอยู่ของคนไทย จนวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นของตะวันตกก็เหมารวมว่าเป็นวัฒนธรรม
ไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจึงต้องมีการปลูกฝัง ท าความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และในตะวันตก
ว่าเป็นคนละส่วนกัน การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาก็เพ่ือให้เราเป็นคนทันสมัย ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เปิดใจกว้างรับเอาวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ต้องไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีของไทย  
   3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ พื้นที่ป่าต้นน้ าอยู่ในข้ันวิกฤติ การกัดเซาะชายฝั่งอยู่
ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา และมีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพ่ิมในจังหวัดรอบอ่าวไทย ด้าน
มลภาวะมีการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ าบาดาลมีการปนเปื้อนจาก
สารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาวะโลกร้อนจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางทะเล ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ า
ท่วมฉับพลันบ่อยครั้ง พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร ทั้งที่ดิน
และน้ ามีปริมาณและคุณภาพลดลง การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วม
ซ้ าซากส่งผลต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  
   จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นโดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างจิตส านึกของคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเองเพ่ือจะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

  2. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้น าข้อมูลจากแผนชุมชนมาวิเคราะห์และสรุปเป็นปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้  
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ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน ภายใน

หมู่บ้านไม่สะดวกโครงสร้างไม่แข็งแรง  
ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อ 

 
- ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน

ในเส้นทางสายหลัก ๆ  
- บุกเบิกเส้นทางคมนาคมใหม่เพ่ือลดระยะทาง 

- ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

- ระบบประปาไม่ทั่วถึง บางหมู่บ้านไม่มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ และ 
ไม่มีภาชนะเก็บกักน้ า 

- ปัญหาน้ าท่วมขังบนถนนการระบายน้ าไม่
สะดวก ถนนบางสายไม่มีคูระบายน้ า 

- ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ  

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
- ก่อสร้างสะพานเชื่อมเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือให้มีน้ าสะอาดใช้ตลอดปี 
- ก่อสร้างแหล่งน้ าเพิ่มเติม 

2. ด้านสังคม 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลัง

กายไม่ทั่วถึง  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสยังได้รับการ

ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง 
- ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 
- ต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัย

ของยาเสพติด การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
- รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และ

โดยการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน 
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย 
- สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  

3.  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประชาชนขาดการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ไม่มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
- สนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

4.  ด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัยของตนเอง  
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

 
- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขตลอดทั้งการดูแลรักษา

สุขภาพอนามัยของตนเอง 
5.  ด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
- การขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
 

 
- ต้องการให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน

กลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
- จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- น้ าเสียจากโรงน้ ายางพารา น้ าเสียจากปศุสัตว์ 
- การขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

- หามาตรการในการแก้ปัญหาน้ าเสียจากโรงน้ ายาง 
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 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ด้าน 
ความ 
มั่นคง 

ด้านการ
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและ 

เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร

กับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับ
สมดลุและ

พัฒนาระบบ
กรบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

การ
เสรมิสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

การเพิ่มประ 
สิทธิภาพ

และ 
ธรรมาภิบาล 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 

พัฒนาการผลิต 
แปรรูปและ
การบริหาร
จัดการ พืช

เศรษฐกิจหลัก 
(ปาล์มน้ ามัน 

ยางพารา 
ไม้ผล 

การเพิ่มผลผลติ
จากการประมง

ชายฝั่ง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เศรษฐกิจและการ

เลี้ยงสตัว์
เศรษฐกิจท่ีมีความ
โดดเด่นในพ้ืนท่ี 

พัฒนาสู่การเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว

นานาชาติที่มี
คุณภาพ และมี

ความหลากหลาย
ของรูปแบบการ

ท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง

พื้นฐาน การ
ขนส่ง และ 

โลจสิติกส์ เพื่อ
รองรับการ

พัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด 

การพัฒนาสู่
การเป็นเมือง 
สีเขียวและ

สังคมคณุภาพ 

บริหารจดัการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน

ครบวงจร และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาการท่องเที่ยว
บนพ้ืนฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 แบบ ยท.01 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
บ้านล านาว 

บรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติและ

ศิลปวัฒนธรรม 

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคน ชุมชน และสงัคมให้
น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 

 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การเสรมิสร้างธรรมา 
ภิบาลและการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 

 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

สังคม 

 

กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

พัฒนา
เส้นทาง
คมนาคม
ในต าบล

ให้ได้
มาตรฐาน 
สะดวก

ปลอดภัย
อย่าง
ทั่วถึง 

พัฒนา
แหล่งน้ า

ให้
เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค
บริโภค 

พัฒนา
สาธารณูป
โภคให้มี

ประสิทธิภ
าพทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ 

ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพและ

พัฒนา
กลุ่ม
อาชีพ   

สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ให้กับ

เกษตรกร 
พัฒนาให้
ความรู้
และ

เทคนิค
วิธีการ 
ในเรื่อง

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริม 
สร้างประ

สิทธ ิ
ภาพใน

การก าจัด 
บ าบัด
มลพิษ 
แก้ไข

ปัญหาสิ่ง 
แวดล้อม 

การ
อนุรักษ์
ฟ้ืนฟู

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และความ

หลาก 
หลายทาง
ชีวภาพ
และ

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม
ต่อสภาพ 
แวดล้อม
ของชุมชน 

พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 

ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
รณรงค์
ป้องกัน

โรคติดต่อ
และไม่
ติดต่อ 

พัฒนาสิ่ง 
แวดล้อม
ชุมชนให้
ถูกสุข 

ลักษณะ 

รณรงค์
ป้องกัน
ควบคุม
การแพร่
ระบาด
ของยา
เสพติด
เพ่ือลด

จ านวนผู้
เสพและผู้ 
เก่ียวข้อง
ให้น้อยลง 

ส่งเสริม
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคม 

การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และการ
บรรเทา
สาธารณ
ภัยเพ่ือ
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิต
และ

ทรัพย์สิน
ของ

ประชา-
ชน 

พัฒนา 
การกีฬา 

เสริม 
สร้าง

โอกาสให้
ประชา- 
ชนทุก

กลุ่มออก
ก าลังกาย
และเล่น
กีฬาอย่าง

ทั่วถึง 

ส่งเสริม
การท านุ
บ ารุงและ

รักษา 
ศาสนา
ศิลป 
วัฒน-
ธรรม 

ประเพณี 
ภูมิปัญา
ท้องถิ่น 
พัฒนา
ฟ้ืนฟูต่อ

ยอดแหล่ง
เรียนรู้

ทางวฒัน-
ธรรม 

สงเคราะห์ 
และ

พัฒนา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 

คนชรา 
และผู้ด้อย 
โอกาสใน
สังคมให้มี
คณุภาพ
ชีวิตทีด่ี

และพ่ึงพา
ตนเองได้ 

สร้าง
กระบวน 
การมีส่วน
ร่วมเพ่ือ
ความ

เข้มแข็ง
ของชุมชน

และ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ชุมชน 

ส่งเสริม
ประชาธิป 
ไตยและ

เสริม สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของกระ 
บวนการ
ประชา
สังคมใน

การบริหาร
จัดการ
ท้องถิ่น 
ส่งเสริม

การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่

ตอบ 
สนองต่อ
ความ

ต้องการใน
ระดับ
ชุมชน 
ภายใต้

กระบวน 
การมีส่วน
ร่วมจาก
ทุกภาค
ส่วน 

พัฒนา 
การ

บริหาร
จัดการ

องค์กร ให้
มี

ประสิทธิภ
าพและ
โปร่งใส 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

ของ
องค์กร
อย่าง

สม่ าเสมอ
และ

ต่อเนื่อง 
เพ่ือเสริม 

สร้าง
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

 

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพและมรีายได้เพียงพอ 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บรกิาร 

 

โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ 

   

โครงการ
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

โครงการ
ขุดลอด
แหล่งน้ า 
ปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

   

โครงการ
จัดการ
ขยะมูล
ฝอย 

การบ าบัด
มลพิษ 

   

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน

คอนกรีต
ถนนลาด 

ยาง 
ปรับปรุง/
บุกเบิก
ถนน 

 
 

   

โครงการ
ขุดเจาะ

บ่อบาดาล 
ก่อสร้าง

ฝายน้ าล้น 

 
 

   

โครงการ
ก่อสร้าง
ประปา 
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
ด้านการ

จัดท าแผน 
การสร้าง

ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ชุมชน 

 
 

   

โครงการ
จัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์
ในการ
ปฏิบัติ 
งาน 

 
 

   

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
ของ

บุคลากร 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนา
ด้าน

การศึกษา 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

 
 

   

โครงการ
ด้านยา
เสพติด 

 
 

   

โครงการ
ด้าน

ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

 
 

   

โครงการ
ด้านการ
ส่งเสริม
กีฬา การ
ออกก าลัง

กาย 

 
   

โครงการ
ส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 

   

โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนา
เด็ก 

เยาวชน 
สตรี 

คนชรา ผู้
ด้อย 

โอกาส 

 
   

โครงการ
ส่งเสริม

การมีส่วน
ร่วมใน
ชุมชน 

 
 

   

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย ์

 

เคหะและ
ชุมชน 

 

การ 
ศึกษา 

 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

สาธารณสุข 

 
สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

การรกัษาความ
สงบภายใน 

 

งบกลาง 

 
การเกษตร 

 
บรหิารทั่วไป 

 

 แบบ ยท.01 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Strategy Map) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

การพัฒนา
เศรษฐกจิ 

การพัฒนาการบรหิารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิ
บาล 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ ประชาชนมีสุข  ชุมชนพัฒนา 

เป้าประสงค ์
เส้นทาง
คมนาคม
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
และมรีายได้
เพียงพอ 

ชุมชนมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจใน
คุณภาพการ
ให้บรกิาร 

    
 

              กลยุทธ ์
  -  พัฒนาเส้นทางคมนาคมใน

ต าบลให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

  - พัฒนาแหล่งน้ าใหเ้พียงพอ
ต่อการอปุโภคบริโภค 

  - พัฒนาสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุก
พื้นที ่

  -  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์

ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
พัฒนาสิง่แวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 

  - รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพื่อลด
จ านวนผู้เสพและผูเ้กี่ยวข้องให้
น้อยลง 

  -  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

  - พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส
ให้ประชาชนทุกกลุม่ออกก าลงักาย
และเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

  - ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรกัษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาฟื้นฟูต่อ
ยอดแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

  -  สงเคราะห์และพฒันาเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และผู้ดอ้ยโอกาสใน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได ้

  - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สง่เสริมกจิกรรมชุมชน 

  -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และพัฒนากลุม่อาชีพ   

  - สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
เกษตรกร พัฒนาให้ความรู้
และเทคนิควิธีการในเรื่อง
เศรษฐกจิพอเพียง 

 - การอนุรกัษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของชุมชน 

 - เสริมสร้างประสทิธิภาพใน
การก าจัด บ าบัดมลพิษ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

  -  ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการประชา
สังคมในการบริหารจัดการ
ท้องถ่ิน ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

  - พัฒนาการบรหิารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

  - พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ค่าเป้าหมาย ปีละ 
4 กม. 

ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
ร้อยละ 90 ต่อปี 

ปีละ 50 คน ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 90 ต่อปี 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

การ
พาณิชย ์

 

เคหะและ
ชุมชน 

 

การ 
ศึกษา 

 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

สาธารณสุข 

 
สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

การรกัษาความ
สงบภายใน 

 

งบกลาง 

 
การเกษตร 

 
บรหิารทั่วไป 

 

 แบบ ยท.02 

ปีละ 
50 ครัวเรือน 

กม. 
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แบบ ยท.03 

 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

บริหาร
จัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
สู่มาตรฐาน
ครบวงจร 
และเป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสรา้ง
พื้นฐาน   

การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง
เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

4 4 4 4 ปีละ 4 กม. พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในต าบล
ให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
โครงการบุกเบิกถนน 
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

  ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

50 50 50 50 ปีละ 50 
ครัวเรือน 

พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าลน้ 
โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

          พัฒนา
สาธารณปูโภคให้มี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงทุกพื้นที ่

โครงการก่อสร้าง
ประปา 
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนา
คน ชุมชน 
และสังคมให้
น่าอยู่ 
เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต   

การ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. 

90 90 90 90 ร้อยละ 90 
ต่อปี 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการด้านส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษา 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

         ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย รณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 

โครงการด้านส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

          รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดเพื่อลดจ านวนผู้
เสพและผู้เกี่ยวข้อง
ให้น้อยลง 

โครงการด้าน 
ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

          ส่งเสริมการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

โครงการด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

          พัฒนาการกีฬา 
เสริมสร้างโอกาส
ให้ประชาชนทุก
กลุ่มออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมกีฬา การออก
ก าลังกาย 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

          ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงและรักษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาฟื้นฟูต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

          สงเคราะห์และ
พัฒนาเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได ้

โครงการด้านเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

          สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมกิจกรรม
ชุมชน 

โครงการด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

บริหารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
การประกอบ
อาชีพและมี
รายได้
เพียงพอ 

จ านวน
ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
อาชีพ 

50 50 50 50 ปีละ 50 คน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

โครงการด้านส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และ
พลังงาน   
 

การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวดล้อม 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ร้อยละของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ู

5 5 5 5 ร้อยละ 5  
ต่อปี 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

โครงการขุดลอก 
แหล่งน้ า 
โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

     เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การก าจัด บ าบัด
มลพิษ แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านจดัการ
ขยะมูลฝอย 
โครงการบ าบัดมลพษิ 

ส านักงานปลัด กองช่าง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนา
คน ชุมชน 
และสังคมให้
น่าอยู่ 
เข้มแข็ง 
มั่นคงตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การ
เสริมสร้าง
ธรรมา 
ภิบาลและ
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมือง 
ที่ดี 
 

การ
พัฒนา 
การ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้
ระบบ 
ธรรมา 
ภิบาล 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
คุณภาพการ
ให้บริการ 

ร้อยละระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

90 90 90 90 ร้อยละ 90  
ต่อปี 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
กระบวนการประชา
สังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
ส่งเสริมการจัดท า
แผน พัฒนาท้องถิ่น
ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
ในระดับชุมชน 
ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

โครงการด้านการ
ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนา 
โครงการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ภายในชุมชนกับ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

          พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

โครงการซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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แบบ ยท.03 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

          พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
องค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

โครงการด้านการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน   

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

การพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองการศึกษา 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองการศึกษา 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

 



แบบ ผ.07     
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
 พื้นฐาน 

          

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา 

29 20,100,000 35 24,200,000 33 22,900,000 28 17,700,000 125 84,900,000 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 7 2,415,000 4 780,000 5 915,000 9 2,880,000 25 6,990,000 
 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 

รวม 38 22,715,000 41 25,180,000 40 24,015,000 39 20,780,000 158 92,690,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 และสังคม 

          

 2.1 แผนงานการศึกษา 12 18,967,800 12 18,967,800 12 18,967,800 12 18,967,800 48 75,871,200 
 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
  และนันทนาการ 

11 840,000 12 1,140,000 10 540,000 13 1,840,000 46 4,360,000 

 2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 240,000 1 120,000 - - - - 2 360,000 

  



แบบ ผ.07     
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

 2.4 แผนงานการรักษาความสงบ
  ภายใน 

6 270,000 4 170,000 3 120,000 6 270,000 19 830,000 

 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 

4 260,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 16 1,040,000 

 2.6 แผนงานงบกลาง 4 13,200,000 4 13,200,000 4 13,200,000 4 13,200,000 16 52,800,000 
รวม 38 33,777,800 37 33,857,800 33 33,087,800 39 34,537,800 147 135,261,200 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 

1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 

รวม 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

 4.1 แผนงานการเกษตร 1 30,000 3 630,000 5 1,330,000 5 2,130,000 14 4,120,000 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 12 1,400,000 

รวม 4 380,000 6 980,000 8 1,680,000 8 2,480,000 26 5,520,000 

  



แบบ ผ.07     
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
 จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา-
 ภิบาล 

          

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 624,700 5 560,000 6 601,000 4 550,000 22 2,335,700 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
  การโยธา 

4 280,000 5 733,500 2 150,000 3 174,500 14 1,338,000 

 5.3 แผนงานการศึกษา 2 29,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 89,000 
รวม 13 933,700 11 1,313,500 9 771,000 8 744,500 41 3,762,700 

รวมทั้งสิ้น 94 57,846,500 96 61,371,300 91 59,593,800 95 58,582,300 376 237,393,900 
  



แบบ ผ.01 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
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) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสมพงษ์ - ต่อเขต  
ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.  

700,000 700,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 บุกเบิกถนนสายบ้านนายชุม 
– หมอวัน ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

400,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยลูกดก ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีต  
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 

 500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 บุกเบิกถนนสายบ้านทวน   
ม. 1 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

  400,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างท่อเหลีย่มซอยบ้าน
นายชุม ม. 1 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ท่อเหลี่ยมแบบ 1 ช่อง   500,000  จ านวนท่อ
เหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ทีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

6 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายเสริม ม.1  

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หลักสิบ ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 800 บาท 

600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หน้าควน ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ราษฎรอุทิศ ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

 700,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สมเด็จย่า ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
คลองล าตัง ม. 2 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สะพานคอนกรตี 1 แห่ง   1,500,000  ความยาว
สะพาน 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 บุกเบิกถนนสายสมเด็จย่า  
ม. 2 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บางปริก – นาไสยูง ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
ม. 3 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

 400,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางบางปริก 
– ลานวัว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 

  800,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บางปริก – ควนหินราว ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

  700,000 700,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยใจสมบรูณ์ ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

  500,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยสุขสบาย ม. 3 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 130 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 บุกเบิกถนนสายช่องวัว –  
น้ ารอบ ม. 4  

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 2000 ม. 

800,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
รอบสระน้ าพรุพรี ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง  
5 ม. ยาว 800 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
อ่าวนิลคลาน ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

 900,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงถนนสายบ้าน 
นายเดชา ม. 4 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมคมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   300,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
เทพเจริญ ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

900,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านป้าสาว ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

900,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ า
นิ่ง – อ่าวลุงคง ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

 900,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ า
นิ่ง – หน้าควน ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. 

 600,000 600,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
อ่าวลุงคง – อ่าวนิลคลาน  
ม. 5 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  900,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือโตน – ส้านแดง ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายไร่ใน – ไร่ยาว ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ม. 6 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์ 1 
หลัง 

 500,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 6 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว 1 แห่ง   400,000  จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายไร่ยาว – ห้วยเรียน ม. 6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้มคีวาม
สะดวก  

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

   700,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายเอียด จันทร์พุ่ม  
ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

500,000 500,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ทุ่งไสนา ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เหนือคลอง ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

 600,000 600,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายประสิทธ์ิ  แซ่หลี  
ม. 7 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  800,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างท่อเหลีย่มคลอง 
ล านาว ม. 7 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ท่อเหลี่ยมแบบ 1 ช่อง    500,000 จ านวน 
ท่อเหลี่ยม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ม. 7 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว แห่ง    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประชาชน 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ  

กองช่าง 

40 บุกเบิกถนนสายห้วยหอย – 
ห้วยจันหอม ม. 8 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

400,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนหินราว ซอย 2 ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม. 8 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว 1 แห่ง  500,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ท้ายเภา ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 

 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ห้วยหินเพิง ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีต กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนนสายประปา  
ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 800 ม. 

  300,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนายปาน – ต้นทัง ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

   800,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านเกาะวา ม. 8 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้างคอนกรีตกว้าง  
4 ม. ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สันติสุข ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายเผยีน ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 870 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์ – ทับควาย ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ไสยาสน์ – ควนนกไผ่ ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,450 ม. 

  1,000,000 1,500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน
นางก าจัด ม. 9 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

53 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายสุรินทร์ ม. 9 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

  400,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

54 ระบบเสียงตามสาย ม. 9 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย 1 
ชุด 

   500,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก – บ้านป้าโมย้ ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 760 ม. 

500,000 500,000 500,000 400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
ม. 10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

หอกระจายข่าว 1 แห่ง  500,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

57 คูระบายน้ าถนนสายควนชก 
– บางจันสี ม. 10 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

คูระบายน้ า   200,000  ความยาวคู
ระบายน้ า 

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ม. 11 

เพื่อให้มีความสะดวก
ในการท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

อาคารเอนกประสงค์  
1 หลัง 

500,000    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของส่วนรวม 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 บุกเบิกถนนสายบ้าน  
นายสถาพร ม. 11 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 

500,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 7 ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 ม. 

 700,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
ศรีเทพ 13  ม. 11 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  1,000,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างสะพานถนนสาย 
บ้านยายพร้อย ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

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

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เกาะปลา้ว - ควนอีแหวง  
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสิทธิ์ – ควนอีแหวง 
ม. 12 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. 

 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

65 ระบบเสียงตามสาย ม. 12 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน
ชุมชน 

ระบบเสียงตามสาย 1 
ชุด 

 500,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนทราบ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

66 บุกเบิกถนนสายเกาะปล้าว – 
ป่าเตย ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
อุทัย - บ้านนายเวียง ม. 12 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ร.ร. ตชด. ช่างกลฯ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน  

ถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 
ยาว 800 ม. 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนประ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม.  
ยาว 500 ม.  

 1,000,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ประชาธิปัตย์ ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านในโตน ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

72 บุกเบิกถนนสายบ้านนาย 
ค าใสย – ควนประ  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,600 ม. 

  400,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายพิน ม. 13 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

   1,000,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

74 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายณรินทร์  ม. 13 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,500 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ส าราญราษฎร์ ม. 14  

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. 
ยาว 560 ม. 

800,000 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หลังตลาดล านาว ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

 700,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ชอบพัฒนา ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  900,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายเพ็ง ม. 14 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 550 ม. 

   1,000,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ราษฎร์พัฒนา ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 

600,000 600,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
รัตนธาร ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

700,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 
วังวารี ม. 15 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม.  
ยาว 400 ม. 

 800,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 บุกเบิกถนนสายควนทุ่ม – 
ควนตีน ม. 15 

เพื่อเพ่ิมเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 

   400,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ควนไอ้มึ่ง – ม. 1  ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

800,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
บางปริก – ทุ่งโคกแค ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 

600,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ทุ่งโคกแค – ห้วยท้ายเภา  
ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 570 ม. 

 1,000,000   ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ทุ่งปิดน้ า – ปากคลอง ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000  ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

87 ปรับปรุงถนนทุ่งโคกแค – 
หน้าควน ม. 16 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,500 ม. 

   500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

88 ซ่อมแซมถนนภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้มี
ความสะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
ระหว่างปใีนต าบล 
บ้านล านาว 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนสายที่
ซ่อมแซม 

มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

  
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงประปาตดิตั้งระบบ
โซล่าเซลล์และขยายเขต
ประปา ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงประปาตดิตั้ง
ระบบโซล่าเซลล์และ
ขยายเขตประปา 

1,000,000    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปาบ้านหมู่บา้น 
ม. 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    600,000 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบประปา ม. 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา ม. 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปา 1 แห่ง 

  500,000  จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปา
หมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ประปา    200,000 จ านวนระบบ
โซล่าเซลล ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา ม. 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปา 1 แห่ง 

   500,000 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบประปา ม. 11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง    500,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงระบบประปา ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 400,000    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
ม. 13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง 600,000    จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปา
หมู่บ้าน ม. 15 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา 

ระบบโซล่าเซลล์ประปา    200,000 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
ม. 16 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา 1 แห่ง  400,000   จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 ขยายเขตประปาภายในต าบล
บ้านล านาว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาวมีน้ าประปา
ใช้อุปโภคทุกครัวเรือน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนผู้ใช้
น้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

13 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา เพื่อใช้ในการผลิต
น้ าประปา 

เครื่องสูบน้ า จ านวน 4 
เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเครื่อง
สูบน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 จัดซื้อถังน้ าพลาสติกส าหรับ
ผสมสารเคม ี

เพื่อใช้งานผลิต
น้ าประปาบริการ
ประชาชน 

- ถังน้ าพลาสติกส าหรับ
ผสมสารเคมี ขนาด
ความจุ 1,000 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง 

- ถังน้ าพลาสติกส าหรับ
ผสมสารเคมี ขนาด
ความจุด 500 ลิตร 
จ านวน 8 ถัง 

35,000  35,000  จ านวนถังน้ า การผลิตน้ าประปา
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

15 จัดซื้อวัสดปุระปา เพื่อใช้ในงานผลิต
น้ าประปาบริการ
ประชาชน 

วัสดุประปา 250,000 
(250,000) 

250,000 
(250,000) 

250,000 
(250,000) 

250,000 
(250,000) 

ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การผลิตน้ าประปา
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ติดตั้งและซ่อมแซม 
ไฟส่องทาง 

เพื่อให้มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ไฟส่องทางสาธารณะ 100,000 
(99,670) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวนหมู่บ้าน
ได้ที่รับการ
ซ่อมแซมและ
ติดตั้งไฟส่อง
ทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านล า
นาว 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารกลางวันเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ้านล านาว 
ทั้ง 7 ศูนย์ 

3,516,800 
(2,714,600) 

 

3,516,800 
(3,516,800) 

3,516,800 
(3,516,800) 

3,516,800 
(3,516,800) 

จ านวนเด็กเล็ก
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก/
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ 

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

5,137,000 
(5,215,900) 

5,137,000 

(5,137,000) 
5,137,000 

(5,137,000) 
5,137,000 

(5,137,000) 
จ านวนเด็กเล็ก/
เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของเด็กและส่งเสริมให้
เด็กแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
1,000 คน 

160,000 
(160,000) 

160,000 
(160,000) 

160,000 
(160,000) 

160,000 
(160,000) 

จ านวนเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 

  



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะทาง
วิชาการให้กับเด็กเล็ก
ตามความเหมาะสม 

เด็กเล็กไดเ้ข้าร่วม
แข่งขันทักษะ ทั้ง 7 
ศูนย์ 

25,000 
 

25,000 
(25,000) 

25,000 
(25,000) 

25,000 
(25,000) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กไดร้ับการ
ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการตาม
ความเหมาะสม 

กองการศึกษา 

5 จัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน “น้องอนุบาล” 

เพื่อแสดงผลงานของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ผู้ปกครองไดเ้ข้า
ชม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์จัดแสดงผลงานของ
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 
(20,000) 

20,000 
(20,000) 

20,000 
(20,000) 

จ านวนศูนย์ที่
จัดแสดงผล
งาน 

เด็กเล็กได้แสดง
ผลงาน 

กองการศึกษา 

6 วันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ถึง
ความส าคญัและวิธี
ปฏิบัติตนในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บ้าน
ล านาวท้ัง 7 ศูนย์ 

14,000 14,000 
(14,000) 

14,000 
(14,000) 

14,000 
(14,000) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัน
ส าคัญ 

เด็กได้เรยีนรู้ถึงวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

กองการศึกษา 

7 พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก/
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก อบต.บ้าน
ล านาว 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก สังกดั อบต.
บ้านล านาว  

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

60,000 
(60,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

  



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุ
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว ท้ัง 7 
ศูนย์ 

275,000 275,000 
(275,000) 

275,000 
(275,000) 

275,000 
(275,000) 

จ านวน ศพด.
ที่มีสื่อการ
เรียนการสอน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสม 

กองการศึกษา 

9 จัดหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจัดหาสื่อท่ีจ าเป็น 
ให้ครบตามทีต่้องการ
และสนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์การ 
เรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

สื่อการเรียนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.บ้านล านาว 
ทั้ง 7 ศูนย์ 

275,000 275,000 
(275,000) 

275,000 
(275,000) 

275,000 
(275,000) 

จ านวน ศพด.
ที่มีสื่อการ
เรียนการสอน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสม 

กองการศึกษา 

10 จัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรบั
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย 

เครื่องเล่นสนามในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านล านาว ท้ัง 7 
ศูนย์ 

385,000 385,000 
(385,000) 

385,000 
(385,000) 

385,000 
(385,000) 

จ านวน ศพด.
ที่มีเครื่องเล่น
สนาม 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดเ้รียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสม 

กองการศึกษา 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านล านาว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีอาคารที่ได้
มาตรฐาน มั่นคง 
ปลอดภัยและมีภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 7 ศูนย์ 

500,000 500,000 
(500,000) 

385,000 
(385,000) 

385,000 
(385,000) 

จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารและ
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

กองการศึกษา 

 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้มีแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้และสืบคืน 

ข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านล า
นาว 

5,000 5,000 
(5,000) 

5,000 
(5,000) 

5,000 
(5,000) 

จ านวนข้อมูล
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มีข้อมูลภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไปสู่
คนรุ่นต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในต าบลบ้าน 
ล านาว 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู  
และอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 บาท 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรัก และ
เห็นความส าคัญ
ของประเพณี
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

  



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทงไว้ให้คนรุ่น
หลังไดส้ืบสานต่อไป 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบล  
เกิดความรักใน
ประเพณีส าคญั
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

5 จัดงานประเพณีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 160 คน 50,000 50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองการศึกษา 

6 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสมัพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย การปฏิบัตติาม
ข้อตกลงและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กท้ัง  
4 ด้าน 

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

90,000 90,000 
(90,000) 

90,000 
(90,000) 

90,000 
(90,000) 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามวัย 
รู้จักการอยูร่่วมกับ
ผู้อื่น รู้จักกฎ 
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 

กองการศึกษา 

7 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์ อบต.
บ้านล านาว 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปเห็นความ ส าคัญ
ของการเล่นกีฬา 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ของต าบลบ้าน 
ล านาวทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 
(250,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

8 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการเล่น
กีฬา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
หมู่บ้านได้รับ
อุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

  



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ปรับปรุงและต่อเติมลานกีฬา 
ม. 4 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 แห่ง  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่าง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  
ม. 5 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 แห่ง    400,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างสนามกีฬา ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

สนามกีฬา 1 แห่ง    400,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน  
ม. 10 

เพื่อให้ส่งเสรมิให้
ประชาชนออกก าลัง
กาย 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 แห่ง 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงต่อเติมลานกีฬา  
(ท าหลังคา) ม. 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

ลานกีฬาหมู่บา้น 1 แห่ง  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย 
ม. 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม 

ลานออกก าลังกาย 1 
แห่ง 

   500,000 จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคที่ยุง
เป็นพาหนะ 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 6 เครื่อง 

240,000 120,000 
(240,000) 

  โรคตดิต่อท่ี
เกิดจากยุง
ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0 

การปฏิบัติงานใน
การป้องกันโรคที่
ยุ ง เป็นพาหนะมี
ประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 4 จุด 

100,000 100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวนกล้อง
วงจรปิด 
CCTV 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 

2 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

สมาชิก อปพร. จ านวน 
30 นาย 

80,000   80,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อให้ความรู้ด้าน 
สาธารณภัยแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนต าบลบา้นล า
นาว 

10,000 10,000 
(10,000) 

10,000 
(10,000) 

10,000 
(10,000) 

จ านวน
ประชาชน
ได้รับความรู ้

ประชาชนมีความรู้
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงานปลัด 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้พนักงาน   
อปพร. มีทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

พนักงาน และอปพร. 
จ านวน 30 คน 

10,000 10,000 
(10,000) 

10,000 
(10,000) 

10,000 
(10,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนักงาน อปพร. 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันภัย 

ส านักงานปลัด 

5 จัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร. เพื่อให้ อปพร.ใส่ใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องแต่งกาย อปพร. 
จ านวน 30 ชุด  

60,000   60,000 จ านวน อปพร.
มีเครื่องแต่งกาย
ในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร. มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

6 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ดบัเพลิง เพื่อใช้งานการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

วัสดุ ครภุัณฑด์ับเพลิง 10,000 50,000 
(10,000) 

 10,000 จ านวนครั้งใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันเวลา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้ครอบครัวท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความรักความผูกพัน 

ครอบครัว จ านวน 30 
ครอบครัว 

100,000 100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่น
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่ออบรมให้ความรู้ใน
การดูแลตนเอง เพื่อให้
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่าง
มีความสุข 

ประชาชนในพ้ืนท่ีก าลัง
จะเข้าสู่วยัผูสู้งอายุ 
จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
ในการใช้ชีวิตเมื่อ
เข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
ทักษะการพัฒนาความ
เป็นผู้น า เสริมสรา้ง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตร ี

กลุ่มสตรี จ านวน 50 คน 30,000 30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวนสตรีที่
เข้าร่วม 

สตรมีีความรู้ 
ทักษะในการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชน ประชาชนใน
เรื่องยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน 
จ านวน 30 คน 

100,000 
(97,500) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.6 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

10,400,000 
(11,000,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

10,400,000 
(10,400,000) 

จ านวนผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  2,300,000 
(2,400,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

2,300,000 
(2,300,000) 

จ านวนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงานปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ  

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

120,000 
(120,000) 

จ านวนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 

4 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลบ้านล านาว 

เพื่อเป็นกองทุน
ทางด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนในต าบล
บ้านล านาว 

เงินสบทบกองทุน 
ร้อย 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนฯ 

380,000 
(375,000) 

380,000 
(380,000) 

380,000 
(380,000) 

380,000 
(380,000) 

จ านวน
ประชาชนผู้
ได้รับบริการ 

ประชาชนมี
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 

 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
อาชีพให้กับประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านล านาว จ านวน 50 
คน 

40,000 
(30,000) 

40,000 
(40,000) 

40,000 
(40,000) 

40,000 
(40,000) 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน 
 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลป่า
ชุมชน 

การอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่ป่าชุมชน 

30,000 
(10,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวนพื้นที่
ป่าชุมชน 

มีป่าไม้ชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 จัดท ารั้วเขตป่าสาธารณะ
หมู่บ้าน 

เพื่อก้ันเขตแนวป่า
สาธารณะ 

รั้วเขตป่าสาธารณะ 
ระยะทาง 2 กม. 

 200,000   ระยะทางแนว
เขตกั้นป่า 

การบุกรุกป่าไม้
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหนา้ควน 
ม. 2 

เพื่อประชาชนให้มีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง  400,000   จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ขุดลอกสระและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระน้ า ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกและปรับปรุง
ขอบสระน้ า 1 แห่ง 

   300,000 
 

จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ขุดลอกสระน้ าไร่ยาว ม. 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

สระน้ า 1 แห่ง   400,000  จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ม. 6 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    700,000 จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าบ้าน
คอกวัว ม. 7 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้ าให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
1 แห่ง 

  300,000  จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

แหล่งน้ าไดร้ับการ
อนุรักษ์และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกฝายน้ าล้น ม. 10 เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า ขุดลอกฝายน้ าล้น 
จ านวน 2 แห่ง 

   400,000 จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ขุดลอกห้วยบางปริก ม. 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกแหล่งน้ า 1 แห่ง   300,000  จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกและปรับปรุงขอบสระ
น้ าบ้านบนควน ม. 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกและปรับปรุง
ขอบสระน้ า 1 แห่ง 

  300,000  จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ม. 16 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ฝายน้ าล้น 1 แห่ง    700,000 จ านวน
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.01 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากครัวเรือน 

ถังขยะ ปีละ 50 ถัง 50,000 
(55,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

จ านวน
ประชาชน 
ที่ใช้บริการ 

ชุมชนมีความ
สะอาด 

ส านักงานปลัด 

2 ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะจากชุมชน 

ปรับปรุงหลมุทิ้งขยะ  200,000 
(100,000) 

200,000 
(200,000) 

200,000 
(200,000) 

200,000 
(200,000) 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 

หลุมขยะรองรับ
ขยะจากชุมชนได้
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

3 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
จากครัวเรือน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีคัด
แยกขยะ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



แบบ ผ.01 
 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา 
และกิจกรรมวันส าคัญ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานพิธ ี
และงานรัฐพิธี ที่
รัฐบาล หรือจังหวัด 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนดจัดขึ้น 

กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนา และวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

200,000 
(30,000) 

200,000 
(200,000) 

200,000 
(200,000) 

200,000 
(200,000) 

จ านวน
กิจกรรม 

เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ชุมชนและ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

2 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหบ้ริการ
ประชาชน 

วัสดุในการปฏิบัติงาน 
 

100,000 
(300,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

3 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการประชาชน 

- ตู้เก็บเอกสาร จ านวน    
  3 ตู้ 
-  โต๊ะพับเอนก 
   ประสงค์ 10 ตัว 
-  โต๊ะท างาน พร้อม 
   เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 
 

14,000 10,000 
(14,000() 

35,000 
(10,000) 

 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการประชาชน 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
  แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1  
  เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
-  เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
2 เครื่อง  

9,700  16,000  ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 

5 จัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อ
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน  คัน 

51,000  
 

  ร้อยละของ
ภาษีที่จัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

6 แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

จัดท าแผนที่ภาษฯี ให้
ครอบคลมุพื้นท่ีของ 
อบต.บ้านล านาว 

150,000 150,000 
(150,000) 

150,000 
(150,000) 

150,000 
(150,000) 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

กองคลัง 

7 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงาน อบต.บ้าน 
ล านาว 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
พนักงานเข้า
อบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหบ้ริการ
ประชาชน 

วัสดุในการปฏิบัติงาน 
 

20,000 
(20,000) 

20,000 
(20,000) 

20,000 
(20,000) 

20,000 
(20,000) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

เพื่อใช้ในการ
บันทึกภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล จ านวน 
1 เครื่อง 

9,000    จ านวนกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตัิงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหบ้ริการ
ประชาชน 

วัสดุในการปฏิบัติงาน 
 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(10,000) 

100,000 
(10,000) 

100,000 
(10,000) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานใหบ้ริการ
ประชาชน 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1  
เครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด 
  หมึก  

30,5000 24,500 
(30,500) 

 24,500 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน 

วัสดุก่อสร้าง 50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

50,000 
(50,000) 

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 



แบบ ผ.01 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ใหบ้ริการประชาชน 

- โต๊ะท างานขนาด 5 
ฟุต จ านวน 1 ตัว 

- เก้าอี้ท างานปรับ
ระดับได้ จ านวน 1 
ตัว 

 
 

 9,000   ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ อบต.
บ้านล านาว 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
บริเวณส านักงานให้มี
ความสะดวก พร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
รอบอาคารส านักงานให้
มีความสวยงาม
เหมาะสมกับการ
ให้บริการประชาชน 

100,000 100,000 
(100,000) 

  ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงใจ 

การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 



แบบ ผ.02     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยาย
เขตของชุมชนในต าบล
บ้านล านาว 

ขยายเขตไฟฟ้า 100,000 
(20,718) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

100,000 
(100,000) 

จ านวน
ระยะทาง
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

อ าเภอทุ่งสง 

 

 
 
 
 
 



แบบ ผ.02     
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

30,000 
(30,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ก่อให้ความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

กองการศึกษา ปกครอง 
อ าเภอบางขัน 

2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชา แหผ่้าห่มพระ 
พุทธลีลาฯ  

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

55,000 
(55,000) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
งานประเพณีวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

กองการศึกษา ปกครอง 
อ าเภอบางขัน 

  



แบบ ผ.02     
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรยีนได ้
รับสารอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านล านาว 

8,600,000 
(8,672,000)  

 

8,600,000 
(8,600,000)  

 

8,600,000 
(8,600,000)  

 

8,600,000 
(8,600,000)  

 

จ านวนเด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษา ร.ร.บ้านไสยาสน ์
ร.ร.วัดล านาว 
ร.ร. เจริญรัชต์
ภาคย ์
ร.ร.สังวาลย์
วิท 7 
ร.ร. ตชด.ช่าง
กลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 

 

 



แบบ ผ.03     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

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

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
นิคมวังหิน หมู่ที่ 4 
ต. บ้านล านาว – หมู่ที่ 10 
ต.บ้านนิคม อ.บางขัน  
จ.นครศรีธรรมราช 

 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า  
6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละไม่น้อยกว่า 1  
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ระยะทาง 
1,850 เมตร 

4,270,000    ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

อบจ.นครศรฯี 

116 



แบบ ผ.03     
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
น  านิ่ง – ทะเลสองห้อง  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านล านาว –  
หมู่ที่ 7 ต. บ้านนิคม  
อ.บางขัน  
จ.นครศรีธรรมราช 

 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า  
6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.05 เมตร ไมม่ีไหล่ทาง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,559,000 ความยาวถนน มีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน 

อบจ.นครศรฯี 

รวม 2  โครงการ - - 6,970,000 2,700,000 2,700,000 2,559,000 - - - 
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แบบ ผ.05     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

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

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคลองล้า
ตัง  ม. 1 

เพื่อให้มีน ้าใช้ตลอดป ี ฝายน ้าล้น 1 แห่ง 2,00,000    ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กรม 
ชลประทาน 

2 ก่อสร้างฝายน ้าล้น  ม. 3 เพื่อให้มีน ้าใช้ตลอดป ี ฝายน ้าล้น 1 แห่ง  1,000,000   ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กรม 
ชลประทาน 

3 ก่อสร้างฝายน ้าล้น  ม. 16 เพื่อให้มีน ้าใช้ตลอดป ี ฝายน ้าล้น 1 แห่ง   1,000,000  ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กรม 
ชลประทาน 

4 ขุดลอกสระน ้า ม. 5 เพื่อให้มีน ้าใช้ตลอดป ี สระน ้า 1 แห่ง    1,000,000 ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กรม 
ชลประทาน 

รวม 4  โครงการ - - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

  



แบบ ผ.08     
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องสูบน ้า  
ปี 2561  จ้านวน 1 เครื่อง 
ปี 2562  จ้านวน 1 เครื่อง 
ปี 2563  จ้านวน 1 เครื่อง 
ปี 2564  จ้านวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

2 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ถังน ้าพลาสติกส้าหรับผสม
สารเคมี ขนาด 1,000 ลิตร 
ปี 2561  จ้านวน 2 ถัง 
ปี 2563  จ้านวน 2 ถัง 
ถังน ้าพลาสติกส้าหรับผสม
สารเคมี ขนาด 500 ลิตร  
ปี 2561  จ้านวน 4 ถัง 
ปี 2563  จ้านวน 4 ถัง 

35,000  35,000  กองช่าง 

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 7 ศูนย์ 

385,000 385,000 385,000 385,000 กองการศึกษา 



แบบ ผ.08     
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สาธารณะสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปี 2561 
-  เครื่องพ่นหมอกควัน  
   จ้านวน 4 เครื่อง 
-  เครื่องพ่นหมอกควัน  
   จ้านวน 2 เครื่อง 

120,000    ส้านักงานปลัด 

5 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ปี 2561 
- ตู้เก็บเอกสาร จ้านวน 1 ตู้ 
- โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  จ้านวน  
  1 ชุด 
ปี 2562 
-  ตู้เก็บเอกสาร จ้านวน 2 ตู ้
ปี 2563 
-  โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ้านวน  
   10 ตัว 

14,000 10,000 35,000  ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 

  



แบบ ผ.08     
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ปี 2561 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED 
ขาวด้า จ้านวน 1 เครื่อง 
-  เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 จ้านวน 2 เครื่อง 
ปี 2563 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์
  แบบตั งโต๊ะ จ้านวน 1  
  เครื่อง 

9,700  16,000  กองคลัง 

7 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จ้านวน 1 คัน 

52,000    กองคลัง 

8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง -  หัวฉีดน ้าดับเพลิง จ้านวน  
   1 หัว 
-  สายส่งน ้าดับเพลิง จ้านวน  
  2 สาย 

 50,000   ส้านักงานปลัด 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ้านวน 1 เครื่อง 

9,000    กองการศึกษา 



แบบ ผ.08     
 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ปี 2561 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์

ส้าหรับงานประมวลผล 
จ้านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด 
หมึก จ้านวน 1 เครื่อง 

ปี 2562 
- เครื่องคอมพิวเตอรส์้าหรับงาน

ส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีด 

หมึก จ้านวน 1 เครื่อง  

30,500 24,500  24,500 กองช่าง 

    ปี 2564  
- เครื่องคอมพิวเตอรส์้าหรับงาน

ส้านักงาน จ้านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีด 

หมึก จ้านวน 1 เครื่อง   

     

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน - โต๊ะท้างานขนาด 5 ฟุต 
จ้านวน 1 ตัว 

- เก้าอี ท้างานปรับระดับได้ 
จ้านวน 1 ตัว 

 9,000   กองช่าง 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ดังกล่าว ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ ในแต่ละแนว
กลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทาง
ใด 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  
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 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) เป็นการประเมิน
ความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการ
ด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิ์ ผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่ง
การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  (1)  ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิง 
กลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของสมาชิกของ
องค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
  (2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน ระดับการบริการต่อ
หน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ     ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร 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 
ความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 (2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน
ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
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 (3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม ่
 (4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่
รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เ ป็น
แนวทาง 
 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
  (1)  พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
  (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  (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 เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
  (3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  (4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา 
 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
  (1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  (2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
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 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
     ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 
  (1)  ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจาก
การด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้าง
ถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
                (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟู 
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple 
criteria and indicators) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบใน
การด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- 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 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่ วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- 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 าหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด       
4 ประการ คือ 
  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก 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) 
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                  (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 
และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
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  (3)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบตอ่คุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
  (3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของ
ใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขาย
เสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที ่
 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่ งด่วน 
ตามความรุนแรงของปัญหา 
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  (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
เป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 
 6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ    
กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ ในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2)  สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
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ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (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) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการ
ตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและ
มีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกัน
ความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่
ถูกน้ 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 ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม 
(Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 


