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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ตั้งอยู่ที่ 125  หมู่ที่  3  บ้านค าหมาไน ต าบลนาเลิน  อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอศรีเมืองใหม่ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135  
ประมาณ 26 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1   บ้านนาเลิน 

หมู่ที่ 2   บ้านนาหว้า 
หมู่ที่ 3   บ้านค าหมาไน 
หมู่ที่ 4   บ้านร่องเข 
หมู่ที่ 5   บ้านสวาสดิ ์
หมู่ที่ 6   บ้านไร่เจริญ 
หมู่ที่ 7   บ้านเหล่าใต ้

   
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลนาเลิน   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาภูเขา และเป็นที่ราบสูงลาดต่ าจาก
ทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่ราบสูงไม่สม่ าเสมอกัน มีภูเขาสลับสับซ้อนหลายลูก  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง  อากาศร้อน  จะมีอุณหภูมิระหว่าง 
35 – 39.9 องศาเซลเซียส   ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   แต่อาจเกิด 
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดอืนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศาเซลเซียส    

1.4 ลักษณะของดิน 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลนาเลิน มีลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินหินลูกรังปนดินเหนียว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีล าห้วยไหลผ่าน และมีหนองน้ าธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งมีแหล่งน้ า ดังนี้ 
   - ล าน้ า,ล าคลองและล าห้วย   10 สาย 
   - บึง,หนองและอ่ืนๆ    1 แห่ง 
   - ฝาย     21 แห่ง 
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   - สระน้ า     19 สระ 
   - บ่อน้ าตื้น    21 บ่อ 
   - ประปาหมู่บ้าน     7 แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ปุาไม่ส่วนใหญ่เป็นปุาดิบแล้งเบญจพรรณบาง จ าพวก เต็ง รัง แดง ประดู่ ชิงชัน และพะยูง 
เป็นต้น  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
        บ้านนาเลิน  หมู่ที่  1  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  ตั้งมาประมาณ 100 กว่าปี ประมาณ ปี 
พ.ศ.2434  ทางราชการได้ตั้งชุมชนโดยให้ชื่อชุมชนว่าบ้านนาเลิน  ขึ้นกับต าบลสงยางขณะนั้น เป็นเขตอ าเภอโขง
เจียม และได้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรก  คือ  นายเหล็ก  นาลาด  ต่อมาก านันผายและก านันมอญ ได้เปลี่ยนชื่อ
บ้านสงยาง เป็นบ้านนาเลิน จนประมาณปี  พ.ศ. 2501  ได้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยอ าเภอศรีเมืองใหม่ และ
แยกมาเป็นต าบลนาเลินในปี พ.ศ. 2524  เป็นหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2525  ปัจจุบันบ้านนาเลิน  มีผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบัน  คือ  นายสหัสวรรษ ประเชิญสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลมา
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  16 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2539  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งท่ี  1/2554 เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2554   

2.1 เขตการปกครอง 
      อาณาเขตติดต่อ 

  ต าบลนาเลินมีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
-  ทิศเหนือ   ติดต่อเขตต าบลส าโรง     อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตต าบลหนามแท่ง    อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตต าบลสงยาง     อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ทิศใต้            ติดต่อเขตต าบลลาดควาย      อ าเภอศรีเมืองใหม่      จังหวัดอุบลราชธาน ี

จ านวนหมู่บ้าน 
 ต าบลนาเลินเป็นต าบลขนาดกลาง  เป็นต าบลหนึ่งใน  11  ต าบลของอ าเภอศรีเมืองใหม่   
จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  7  หมู่บ้าน และมีเขตการปกครอง ดังนี้ 
 
           หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน ผู้ปกครอง   นายสหัสวรรษ  ประเชิญสุข      ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า ผู้ปกครอง   นายสมศรี   ศรีสม     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านค าหมาไน ผู้ปกครอง   นายบรรลือ   แสงชมพู  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข ผู้ปกครอง   นายชัยอุบล  จรลี    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์ ผู้ปกครอง   นายบัวลี   บาศรี  ก านันต าบลนาเลิน 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ ผู้ปกครอง   นายสมภาร   บุญยัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใต้ ผู้ปกครอง   นายอักษรไทย  ค าดี       ผู้ใหญ่บ้าน 

 
เนื้อที่   ต าบลนาเลิน มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นเขตปกครององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาเลิน  มีพ้ืนที่ประมาณ 104.571 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 65,357 ไร่) เป็นต าบลขนาดกลาง 
โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
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หมู่ที่ บ้าน เนื้อท่ี (ไร่) อันดับ 
1 บ้านนาเลิน 11,875 2 
2 บ้านนาหว้า 30,000 1 
3 บ้านค าหมาไน 5,000 4 
4 บ้านร่องเข 2,950 7 
5 บ้านสวาสดิ์ 6,440 3 
6 บ้านไร่เจริญ 4,300 6 
7 บ้านเหล่าใต้ 4,792 5 

รวม 65,357  
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

-  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,179 ครัวเรือน 
  -  จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านนาเลิน 1 235 401 404 805 
บ้านนาหว้า 2 168 330 305 635 
บ้านค าหมาไน 3 231 412 416 828 
บ้านร่องเข 4 114 187 164 351 
บ้านสวาสดิ์ 5 184 319 321 640 
บ้านไร่เจริญ 6 148 190 158 348 
บ้านเหล่าใต้ 7 99 172 177 349 

รวม 1,179 2,011 1,945 3,956 

ที่มา: ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบแยกเป็นพื้นที่ ณ เดือน  ก.ย. พ.ศ.2563  ข้อมูลสถิติ
ประชากร  ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี 
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แผนภูมิ แสดงข้อมูลประชากรในเขตต าบลนาเลิน เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 

 
(ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

 
 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

-  จ านวนประชากรปี 2563  ทั้งหมด  3,956 คน  เปน็ชาย  2,011  คน  หญิง  1,945 
คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   37  คน /ตารางกิโลเมตร     

 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

0-4 ป ี 103 82 185 
5-9 ป ี 156 131 287 

10-14 ปี 149 178 327 
15-19 ปี 146 136 282 
20-24 ปี 179 126 305 
25-29 ปี 157 158 315 
30-34 ปี 108 162 270 
35-39 ปี 165 186 351 
40-44 ปี 141 137 278 
45-49 ปี 186 171 357 
50-54 ปี 145 121 266 
55-59 ปี 102 92 220 
60-64 ปี 79 71 150 
65-69 ปี 60 77 137 
70-74 ปี 46 36 82 
75-79 ปี 39 27 66 
80-84 ปี 32 18 42 
85-89 ปี 17 31 30 
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90-94 ปี 1 4 5 
95-99 ปี 1 0 1 

100 ปีขึ้นไป 0 0 0 
รวม 2,011 1,945 3,956 

ที่มา: ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบแยกเป็นพื้นที่ ณ เดือน  ก.ย. พ.ศ.2563  ข้อมูลสถิติ
ประชากร  ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี 
 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ทั้งหมด กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  แล้ว 
 

 
ที่มา :  อบต.นาเลิน   ปี 2563 

 
หมายเหตุ : 1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน 472 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  จ านวน 114 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   3) มีผู้ปุวยเอดส์   จ านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สถานภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา                            จ านวน     3  แห่ง 
   - โรงเรียนบ้านนาเลิน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
   - โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 
   - โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 
  - โรงเรียนขยายโอกาส (ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)   จ านวน     1  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    จ านวน     1 แห่ง 
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                    - จ านวนนักเรียนประถมศึกษา ในเขตต าบลนาเลิน 
ชื่อโรงเรียน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

โรงเรียนบ้านนาเลิน 86 89 175 
โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 68 75 143 
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 70 74 144 

รวม 224 238 462 
 

- จ านวนบุคลากรครู/อาจารย์  
ชื่อโรงเรียน รวม (คน) 

โรงเรียนบ้านนาเลิน 20 
โรงเรียนบ้านค าหมาไนร่องเข 12 
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 13 

รวม 45 
 
-  การศึกษาอ่ืนๆ 

   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
    -  มีบุคลากรครูดูแลเด็กก่อนวัยเรียน   จ านวน   4  คน 

-  จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตต าบลนาเลิน 
 2563 2564 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จ านวน       

รวม       
 
   2.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลนาเลิน  1 แห่ง 

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  102  คน โดยมี 
นายเอกรินทร์  ก าแก้ว   เป็นครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 
  ผู้ไม่รู้หนังสือ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  มีผู้ไม่รู้หนังสือ  จ านวน  0  คน   

4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหมาไน  1 แห่ง 

    ผู้อ านวยการ รพ.สต. คือ  นายสมจิตร  พุทธจักร์ 

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  หน่วยกู้ภัย     1   แห่ง 
  - อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน 92 คน 

- ต ารวจชุมชนต าบลนาเลิน   1   แห่ง 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การไฟฟ้า 
  เขตต าบลนาเลิน เป็นชุมชนกึ่งชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน  ท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟูา ต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
1 222 
2 160 
3 216 
4 107 
5 177 
6 140 
7 48 

รวม 1,070 
 

 5.2 การประปา 
  ประชาชนในต าบลนาเลินส่วนใหญ่  ได้รับการบริการด้านการประปาจากโครงการประปาหมู่บ้าน
เป็น  จ านวนประมาณ  1,120 ครัวเรือน    

หมู่ที่ ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 
1 222 
2 160 
3 216 
4 107 
5 177 
6 140 
7 48 

รวม 1,070 
 

5.3 โทรศัพท์ 
สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)    - แห่ง 

  สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม              - แห่ง 
  ตู้โทรศัพท์             - ตู้ 
 5.4 เส้นทางคมนาคม   

1. การคมนาคม/การจราจร 
การคมนาคมของต าบลนาเลิน  มีถนนสายหลัก คือ ถนนทางหลวงชนบท และ รพช.   

(สายฟูาห่วน – นาเลิน) ตัดผ่านถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 
1. ถนนสายบ้านฟูาห่วน – บ้านนาเลิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ.2019)   
2. ถนนสายศรีเมืองใหม่ – บ้านหนามแท่ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข อบ2135) 
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3. ถนนภายในหมู่บ้านต าบลนาเลิน  
3.1  ถนน คสล.  จ านวน  44  สาย  คิดเป็นพ้ืนที่  42,608 ตารางเมตร  

สภาพใช้งานได้ปานกลาง 
3.2 ถนนลาดยาง จ านวน  1  สาย  คิดเป็นพ้ืนที่  60,000  ตารางเมตร 

สภาพใช้งานได้ดี 
 3.3 ถนนลูกรัง จ านวน 69 สาย คิดเป็นพ้ืนที่ 444,040 ตารางเมตร สภาพใช้
งานได้ปานกลาง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตต าบลนาเลิน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง และยางพารา  ดังนี้ 
 

หมู่
ที ่

 
หมู่บ้าน 

 
อาชีพหลัก (ข้าว) 

อาชีพล าดับ 2  
(มันส าปะหลัง) 

อาชีพล าดับ 3 
(ยางพารา) 

อาชีพหลัก จ านวน/
ครัวเรือน 

อาชีพ จ านวน/
ครัวเรือน 

อาชีพ จ านวน/
ครัวเรือน 

1 บ้านนาเลิน ข้าว 99 มันส าปะหลัง 46 ยางพารา 16 
2 บ้านนาหว้า ข้าว 94 มันส าปะหลัง 58 ยางพารา 51 
3 บ้านค าหมาไน ข้าว 138 มันส าปะหลัง 109 ยางพารา 54 
4 บ้านร่องเข ข้าว 62 มันส าปะหลัง 56 ยางพารา 50 
5 บ้านสวาสดิ์ ข้าว 73 มันส าปะหลัง 65 ยางพารา 24 
6 บ้านไร่เจริญ ข้าว 11 มันส าปะหลัง 25 ยางพารา 29 
7 บ้านเหล่าใต้ ข้าว 30 มันส าปะหลัง 22 ยางพารา 17 

 
6.2 การประมง 
 (ในเขตต าบลนาเลินไม่มีการประมง)  
6.3 การบริการ 

  -  ร้านขายอาหาร                  10 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์            3 แห่ง 
-ร้านซ่อมรถยนต์                                        - แห่ง 

  - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง          1 แห่ง 
6.4 การท่องเที่ยว 

  ในเขตต าบลนาเลิน  มีแหล่งท่องเที่ยว  คือ วนอุทยานน้ าตกผาหลวง  น้ าตกแซรกไก่  
1) วนอุทยานน้ าตกผาหลวง  ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาดงภูโหล่น  ในท้องที่บ้าน 

นาเลิน หมู่ที่ 1 ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่  มีเนื้อท่ีประมาณ 11,375 ไร่  บริเวณสภาพภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาติดต่อกัน ซึ่งภูเขาเป็นลักษณะสูงชันและมีที่ราบเป็นลานหินบนเขา  สถานที่ท่องเที่ยวมี
บริเวณยอดเขา ซึ่งแต่ละยอดเขาจะมีถ้ าขนาดเล็กอยู่หลายแห่ง  และที่ส าคัญ คือ จะมีน้ าตกที่มีความสูง
ประมาณ 20 เมตร 
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  2) วัดภูยอดรวย  ตั้งอยู่บ้านร่องเข  หมู่ที่ 4  ต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่   
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของส านักสงฆ์ภูยอดรวย ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก
กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 1 เมตร จ านวน 108 องค์ ปางประทานพรพระสีขาว ขนาดหน้าตัก 1.20 เมตร 
สูง 1.50 เมตร  อีก 5 องค ์และมีเจดีย์ อีก 28 องค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 อุตสาหกรรม 
  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 
6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
  -  ปั้มน้ ามัน     4 แห่ง 
  -  ร้านค้า                      18 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ  มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน   6  กลุ่ม 
   1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
   2. กลุ่มเลี้ยงโค 
   3. กลุ่มท าเปลไม้ไผ่ 
   4. กลุ่มแปรรูปปลาดุกแดดเดียว 
   5. กลุ่มท าหน่อไม้ส้ม 
   6. กลุ่มสานเสื่อเตย  
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ   100  
- วัด/ส านักสงฆ์   จ านวน   13 แห่ง 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง เจ้าอาวาส 
1.ส านักสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 

13 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ส านักสงฆ์บ้านนาเลิน 
2. ส านักสงฆ์ปุาผาผึ้งภูหลวง 
3. ส านักสงฆ์ภูน้อย 
4. ส านักสงฆ์ภูกุ้มข้าว 
5. ส านักสงฆบ์้านนาหว้า 
6. ส านักสงฆ์ค้ าคูณ 
7. ส านักสงฆ์คีรีวงกต 
8. ส านักสงฆ์บ้านร่องเข 
9. ส านักสงฆ์บ้านปุาภูขาม 
10. ส านักสงฆ์ปุายอดรวย 
11. ส านักสงฆ์บ้านสวาสดิ์ 
12. ส านักสงฆ์บ้านไร่เจริญ 
13. ส านักสงฆ์บ้านเหล่าใต้ 

หมู่ที่  1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที ่2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 

พระปิยะวัฒ (กตสาโร) 
 
 
 
พระสมพงษ์ (สุนทโร) 
 
พระส าลี  อินทรายาโน 
พระบาลเลิง  ค าสมศรี 
 
 
พระไชยา  กอคูณ (ผลปัญโญ) 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผ้าเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม ,พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา   ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ,ตุลาคม ,พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลนาเลินได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงโค  
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน 
    

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลนาเลินได้ผลิตสินค้าพ้ืนเมือง เช่น หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ถุง 
และเครื่องจักสาน  เช่น กระด้ง  ตะกร้าไม้ไผ่  กระติบข้าว เสื่อเตย ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาดุกแดดเดียว 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า ต าบลนาเลิน มีอ่างเก็บน้ าล้ าห้วยธรรมชาติหลายสาย ประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรน้ าธรรมชาติ 
คือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค – บริโภค เพ่ือการเลี้ยงชีพ และเพ่ือการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ดังนี้ 

 1. ห้วยท่าแตง  ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับใช้ในการเกษตรภาค
ครัวเรือน 
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 2. ห้วยสวาสดิ์ ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับใช้ใน
การเกษตรภาคครัวเรือน 

 3. ห้วยพลัง ไหลมาจากต าบลสาระภี อ าเภอโพธิ์ไทร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7 เป็นห้วยน้ าหลักส าหรับใช้
ในการเกษตรภาคครัวเรือน 

 4. อ่างเก็บน้ าห้วยท่าแตง ตั้ งอยู่ที่บ้านนาเลิน  หมู่ที่  1 ติดกับศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (กองอ านวยการฝึกภาคสนาม) มี
พ้ืนที่ประมาณ 35 ไร่ มีภูเขาเป็นทิวทัศน์รอบๆอ่าง สวยงามเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่ อน กาง
เต็นท์นอน  

 
8.2 ป่าไม้  เป็นปุาดิบแล้งเบญจพรรณ พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง  ชิงชัน พะยูง 

ยาง เต็ง รัง ไม้พ้ืนล่าง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กและเถาวัลย์ชนิดต่างๆข้ึนเป็นจ านวนมาก 
 
8.3 ภูเขา   

1. ภูดงพญาเย็น (หลังเย็น) เป็นภูเขาท่ีสูงที่สุดอีกลูกหนึ่งของภูเขาในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเลิน  
มีสภาพปุาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาว 
ช่วงเดือน ตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
  2. ภูงาม เป็นภูเขาท่ีมีภูเขาหลายลูกล้อมรอบ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลนาเลิน สภาพปุามีความอุดม
สมบูรณ์มาก เพราะได้รับการอนุรักษ์จากชาวบ้านบ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ให้เป็นปุาชุมชน เป็น Food Bank หรือแหล่ง
อาหารของต าบลนาเลิน บรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาว ดูทะเลหมอก
ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 
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9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน  หมู่ที่ 1   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13,733 ไร่  ท าการเกษตร 3,755 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

180 ครัวเรือน 
  2,000   ไร่ 

   350    กก./
ไร่     1,500  บาท/ไร่    3,150  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน เงาะ.    3  ครัวเรือน 
     30     ไร่ 

   300    กก./
ไร่     2,000  บาท/ไร่    4,000  บาท/ไร่ 

สวน มะขามหวาน.    1   ครัวเรือน 
      25     ไร่ 

   500    กก./
ไร่    3,000   บาท/ไร่    6,000  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร ่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 
           ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  170 ครัวเรือน 
 2,200  ไร่   4,500 กก./ไร ่   1,600  บาท/ไร่   6,500  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(2)  ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ที่ 2   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,620  ไร่  ท าการเกษตร 1,500 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 140 ครัวเรือน 
    800     ไร่ 

   2,500 ก ก . /
ไร่ 

    5,000   บาท/
ไร่    8,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .    38 ครัวเรือน 
    300    ไร่ 

     230  กก./
ไร่ 

    3,000   บาท/
ไร่    5,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  130 ครัวเรือน 
   400  ไร ่  3,000  กก./ไร ่  2,500   บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

15 

(3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ที่ 3 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,140 ไร่   ท าการเกษตร  1,020 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

208 ครัวเรือน 
   700    ไร่ 

   500    กก./
ไร่     2,500  บาท/ไร่ 

  5,500    บาท/
ไร่ 

2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง  208 ครัวเรือน 
  320   ไร ่

   2,000 กก./
ไร่ 

   3,500    บาท/
ไร่   9,000   บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
          . 

      ครัวเรือน 
           ไร่        กก./ไร ่         บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
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(4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ที่  4 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,132 ไร่    ท าการเกษตร  1,090 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 96 ครัวเรือน 
   500    ไร่   490    กก./ไร ่   2,950  บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา  50  ครัวเรือน 
  240     ไร่ 

   2,500 กก./
ไร่  3,000   บาท/ไร่    8,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  96  ครัวเรือน 
   350   ไร่   3,000 กก./ไร ่

   2,500    บาท/
ไร่    4,200  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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 (5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ที่  5 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,150 ไร่   ท าการเกษตร  1,090 ไร่ ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  87  ครัวเรือน 
   500  ไร่    400  กก./ไร ่     2,500  บาท/ไร่    7,500  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน  ยางพารา   .   14  ครัวเรือน 
   240      ไร่    250  กก./ไร ่     2,000  บาท/ไร่ 

    4,500  บาท/
ไร่ 

ส ว น ล า ใ ย                 
. 

     1  
ครัวเรือน 
             ไร่ 

3 5 0           
กก./ไร่ 

    3 ,000         
บาท/ไร่ 

      1 0 ,500       
บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง   74 ครัวเรือน 
   350  ไร่ 

  3,500  กก./
ไร่   2,000  บาท/ไร่   5,000 บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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 (6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ที่  6 

มีพ้ืนทีท่ั้งหมด  3,200 ไร่   ท าการเกษตร  605 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   80 ครัวเรือน 
   30    ไร่   500   กก./ไร ่    1,200  บาท/ไร่   5,000  บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน   ยางพารา .   20  ครัวเรือน 
   500     ไร่    250  กก./ไร ่   3,800  บาท/ไร่  7,500  บาท/ไร่ 

สวน   ล าใย   .   1 ครัวเรือน 
       15    ไร่   100  กก./ไร ่   10,000  บาท/ไร่  25,000 บาท/ไร่ 

สวน   ฝรั่ง     .   2  ครัวเรือน 
       10    ไร่    90   กก./ไร ่    8,000  บาท/ไร่   18,000 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง  17   ครัวเรือน 
   50    ไร่  4,000  กก./ไร ่   2,8000  บาท/ไร่  6,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                    . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ที่  7 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,270 ไร่   ท าการเกษตร  1,287 ไร่  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1) ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

  54 ครัวเรือน 
   352      ไร ่   350    กก./ไร ่     2,000  บาท/ไร่    8,500 บาท/ไร่ 

2) ท าสวน สวน   ยางพารา     7   ครัวเรือน 
   750   ไร่   260    กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร่    4,680 บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร ่              บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    24 ครัวเรือน 
   185     ไร่  3,500 กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร่  5,000  บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน หมู่ที่ 1   
      มีพ้ืนที่ทั้งหมด  13,733 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร 9,978 ไร่  ดังนี้   

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     40 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก 2     20 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า 1     50 
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(2) ชุมชนบ้านนาหว้า หมู่  2 
      มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,620 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  120 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     20 
 3. คลอง 2     50 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     30 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ที ่3 
             มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,140 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร 120 ไร่  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     50 
 3. คลอง 2     40 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1     60 
 4. สระ 2     40 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ที่  4 
             มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,132 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  42 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า 2     99 
 2. ห้วย/ล าธาร 1     99 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ที่  5 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  2,150 ไร่   แหล่งน้ าทางการเกษตร  1,060 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     60 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1     80 
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ที่  6 
             มีพ้ืนทีท่ั้งหมด  3,200 ไร่   มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  2,595 ไร่  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     30 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 2     20 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า 1     30 
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ที่  7 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  4,270 ไร่  แหล่งน้ าทางการเกษตร  2,983 ไร่ ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 1     70 
 3. คลอง 2     60 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 1. แก้มลิง       
  2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     80 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(1)  ชุมชนบ้านนาเลิน  หมู่ 1   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
รอ้ยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      50 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     90 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  50  ของหมู่บ้าน 
 
(2)  ชุมชนบ้านนาหว้า  หมู่ 2   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      50 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      70 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  46.67  ของหมู่บ้าน 
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(3)  ชุมชนบ้านค าหมาไน  หมู่ 3   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      60 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  53.33  ของหมู่บ้าน 
 
 

 
(4)  ชุมชนบ้านร่องเข  หมู่ 4  

  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตืน้สาธารณะ      50 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      70 
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  75.6  ของหมู่บ้าน 
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(5)  ชุมชนบ้านสวาสดิ์  หมู่ 5   
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  70.00  ของหมู่บ้าน 

 
(6)  ชุมชนบ้านไร่เจริญ  หมู่ 6  

  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     70 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  37.50  ของหมู่บ้าน 
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(7)  ชุมชนบ้านเหล่าใต้  หมู่ 7  
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      80 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
สรุปครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 

 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  72.50  ของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไก
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ก็
มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  
“เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การ
พัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีใน
วงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่ างประเทศ 
โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ 
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่ างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน 
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค
น าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่ เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป และ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 
– 2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ี
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสี
เขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
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โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และ
ล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่ างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครฐัและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
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ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
 

ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่
ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

 
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ

ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่ง
ผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน 
เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่
ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหลอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

36 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิ ดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ 
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ 
 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่
จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้าน 

 
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก

และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้าน
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การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดทีเ่หมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง 

ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลินนาเลิน   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่
ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 
2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 
7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 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 าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

 
2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ

การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
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และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

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

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–
2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 
(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
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 าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ป ี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความนาเลินล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 
เท่า 

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

 (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 
2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้
มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
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ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926  
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งใน
ปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิด
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เป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ปุา
ชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มี
ปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่ างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 
ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความ
ต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 
ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 
1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการ
ส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
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มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ

ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการ
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คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท า
การทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่
แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมือง
จนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

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 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
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อนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อ
เสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิม
เป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 
38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็น
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว
ได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศ
ไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ 
ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
คะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
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ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 
3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงาน
ในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82  รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
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ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่ างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การ 
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
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แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม
ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

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

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ 
และเปูาหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
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4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

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

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งลโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
4.3 เป้าหมาย 

4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 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 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(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) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4 ) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(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 ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานทีเ่ชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 
5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย

หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
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และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

 
5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม
เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนด
และจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและ
การตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความ
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ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ 

 
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุก
ภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 
5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 
5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

 
5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 
5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่ างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
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แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
1.2 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ค านิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย - การพัฒนาเมืองให้มีระบบ ระเบียบ วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบขนส่ง
มวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคม
หลักทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในการชีวิต
ความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การ
เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งจาก
ปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ การแก้ปัญหา และการดูแลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบ
สาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท)์ ให้ครอบคลุมพ้ืนที ่
 

ประตูสู่การค้า 
การลงทุน 
 

- การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และเมืองที่มี
การเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออก
และน าเข้า ที่ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 
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ท่องเที่ยวหลายมิติ - การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว  ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน และสนับสนุน การ
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 
 

เกษตรสู่สากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่ายในระดับสากล โดยใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ 
ด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตร ปลอดภัย ปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ 
มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและการตลาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
(การแปรรูป) 

 
วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการขยายตัวจาก 
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัยในทุกมิติ 

2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพมาตรฐานบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค
พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน  และยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้างรายได้ 
และมูลค่าเพ่ิม 

5) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
6) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรม ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่า 
4) ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มข้ึน 
5) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, วฒันธรรม ฯลฯ) 
6) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 
7) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
9) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
10) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita :GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี 
3) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี  

เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 55 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง รอ้ยละ 25 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้าคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละผู้ปุวยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ปุวยที่มาตรวจ 

รักษาพยาบาลทั้งจังหวัด) 
2) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita: GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
4) ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อ

ปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60 ต่อปี 
8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
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2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัย 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในแถบประเทศอินโดจีน 
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต การค้า การลงทุนเพ่ิมข้ึน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสินค้าและบริการของจังหวัด ร้อยละ 0.7 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อย
ละ 3.5 

3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 

การลงทุน 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
4) ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและ 

ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
1) วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ 

ให้มีความยั่งยืน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 20 
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2 แห่งต่อปี เปูาหมาย 
5 ปี จ านวน 10 แห่ง 

3) แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างโอกาส 
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และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว 

ทั้งในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
1) วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 
2) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ 
3) เกษตรกรมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี 

ร้อยละ 15 
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ15 

ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 75 
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 

40 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พร้อมกับเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 

2) พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
เพ่ือการส่งออก 

3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farmer) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง สมานฉันท ์
2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม 
3) พ้ืนที่ชายแดนมีความม่ันคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4) สร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) สถิติอาชญากรรมลดลง รอ้ยละ 25 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 125 
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2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 30 
3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้าง 

ความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 100 
4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
5) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ร้อยละ 5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
3) แนวทางการพัฒนา 

1) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในพ้ืนที่และตามแนวชายแดน 

2) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ 
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการจัดระเบียบในสังคม/ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งท้ังใน 
ด้านการด ารงชีวิตและด้านเศรษฐกิจ 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟูา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการปูองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุก
ภาคส่วน 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
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แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่แนวทางท่ี 4 
พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“น  าไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 
 2. ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  6  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
1.2)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
1.3)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
1.4)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.5)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.6)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 1.7)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
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1.8) มีการตรวจสภาพน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 
1.9)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 
1.10) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
1.11) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
1.12) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
1.13) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
1.14) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
1.15) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
1.16) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
1.17) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
1.18) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 
1.19) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟูา 
 

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
2.2)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
2.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทาง

สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
2.5)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
2.7)  การให้ความส าคัญต่อการปูองกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
2.8)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
2.9)  การเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็ก

อายุ  ระหว่าง  0 - 6 ปี 
2.10) การเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

นาเลิน 
2.11) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภ์แม่และเด็ก 
2.12) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
3.2)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
3.3)  การส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน

เยาวชนและประชาชน    
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4)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
4.2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและ

ได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
4.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

5)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
5.2)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
5.3)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ

ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
6.2)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

 3.  เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
 

 4.  ตัวชี้วัด 
   1)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
 ร้อยละ  5 
   2)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
 ร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

  4)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  ร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน ร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มี 
 ประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  60  
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  9)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  60  

 5.  ค่าเปูาหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 
6.  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม 

ในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 8. แผนงาน 
  1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานงบกลาง 
  9) แผนงานการพาณิชย์ 

9.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

10. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  10.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
2134  ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัด          

      มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดอุบลราชธานี –กรุงเทพฯ ผ่านเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

      มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านตัวจังหวัดอุบลราชธานี 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีสวนสาธารณะ  -  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 5 แห่ง ได้แก่  

ห้วยหนอง สระสาธารณะฯ 
      มีตลาดชุมชน    1  แห่ง 
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      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  
และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา   

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินกับส่วนราชการ

ในพ้ืนที ่
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน  7  ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  

ประกอบด้วย  ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9  คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  1  แห่ง สนามบาสเกตบอล  - แห่ง   สนาม
ฟุตบอล  - แห่ง  สนามตะกร้อ  สนามเด็กเล่น  3 แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
(ศูนย์คอมพิวเตอร์) จ านวน 1  แห่ง 

      มีวัด   - แห่ง   ส านักสงฆ์   13  แห่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์   ให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน   มีหอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที  และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ 

ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ   ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินชุมชน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคา

แพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   

      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
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      องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านกิจการประปา ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
      แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

ในการ 
ติดต่อ     

  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก 

3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดอุบลราชธานี  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลนา

เลิน 
 ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

นาเลินขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบาย
จังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินนาเลิน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 

เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
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ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา
โครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ. 2561 – 2564 ) เพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป   
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีบางครัวเรือน  ที่ยัง
ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้มีโครงการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็จะ
ด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินมีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
และถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือน
บริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  มีหลายครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่ม
สะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝน
หรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว อ้อย  มัน

ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 15 – 
60 ปีมีอาชีพและรายได ้และท่ีไม่รายได้มี 16 คน  ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้า
เปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลินมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจาก
การค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า
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คนละ  38,000  บาทต่อปี  ร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่า
ครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บาง
พ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชน
แออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  
เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็
ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้าง
แรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้าน
การตลาด 
   (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ใน

ก าลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการ

คัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด – 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงบางราย  
เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้
รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลิน  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน     
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 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินให้
ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินคือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึง
โทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีบาง ครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินจะต้องหา
วธิีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  จากการที่ทาง
สถานีต ารวจภูธรบ้านนาเลินได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลินมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่

อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็
เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญตา่งๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน   

มีทั้งหมด 7 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 9 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินคือ  ขอ
ความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการ
อ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริ หารส่วน
ต าบลนาเลินให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินอ่ืนๆ  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินมี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
11. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย  
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนม 

อนาคต 
1. โครงการสร้างพื้นฐาน 1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน

การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพยีงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ประชาชนมแีหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสวา่งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน
ไม่สามารถ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให ้

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกใน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

79 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย  
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนม 

อนาคต 
 ด าเนินการได้เนื่องจากพื้นทีย่ังไม่

เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

 ด าเนินการ การสัญจรไปมา 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดรคระ
บาด  โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่ปวุยเป็นโรค
เร้ือรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวย 

 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 
 
 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย  
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนม 

อนาคต 
 5) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่

อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 
- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่

ได้รับความเดือดร้อนเรื่อง
ที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความช่อยเหลอืซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของประชากร
เพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าที่
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
ขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา   
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนกัเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษา
เล่าเรียน 
 

 
 
 
 
 

    



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

80 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน
ม 

อนาคต 
 2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายแุละเด็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน   

- ผู้สูงอายแุละเด็กได้รับการ
ดูแลที่ดี 

3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวยัอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้น
ไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  291 คน   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินที่อาย ุ35  ขึ้นไป 

- ประชาชนทีอ่ายุ 35 ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน 
300 คน ดื่มสุรา จ านวน 171 คน 

- ประชาชนที่สบูบุหรี่และ
ดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสบูบุหรี่และ
เลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่จ าหนา่ย
สินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจ าหนา่ยสินค้า 
 

 
 
 

    

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่าย และปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน
ม 

อนาคต 
 4) ผลผลิตทางการเกษตรราคา

ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

 5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพรับจา้ง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

 6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อป ีต่ า
กว่า 30,000 บาท    
จ านวน  873   ครัวเรือน    

 - ประชาชนที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ. 

 7) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินไม่มีแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

- การท่องเท่ียว - ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลินและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน 
และการรักษา 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดต้ังสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 
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ความสงบ 
เรียบร้อย 

2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและรกัษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วน 

 
 

ด้าน 

    
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่าย และปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน
ม 

อนาคต 
    ราชการ เช่น การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ าใต้ดิน
เป็นน้ าเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

- ปัญหาเร่ืองดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่งอื่น
เพิ่มมากขึ้น   

4) มีปัญหาเร่ืองขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและน้ า
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพ
รีและ3มิปัญหาทอ้งถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณี ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

1.สร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป/
เคหะและชุมชน 

ส านักปลัดฯ, 
กองกิจการสภาฯ, 
กองแผนฯ 

 

2.พัฒนาระบบการ
บริหารงานคลัง 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองคลัง  

3.พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากร 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ, 
กองกิจการสภาฯ, 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 

4.พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่, 
กองกิจการพาณิชย์ 

 

2.การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ของ
ท้องถิ่น 

1.พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

บริการชุมชน 
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

2.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

3.พัฒนาอาคาร
สถานที่สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ส านักการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 4.พัฒนาระบบการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5.พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะของ
ประชาชน 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.พัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง
ตามภารกิจถ่ายโอน 

บริการชุมชน 
และสังคม 

เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองพัฒนาชนบท  

 2.พัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง
ตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี 

บริการชุมชน
และสังคม/
การเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองช่าง  

 3.เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาระบบ
คมนาคมและขนส่ง 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชน
และสังคมการ
เศรษฐกิจ 

บริหารทั่วไป 
เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

กองทรัพยากรฯ 
กองพัฒนาชนบท, 
กองช่าง 

 

 4.บริหารจัดการน้ า
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บริการชุมชน
และสังคม 
การเศรษฐกิจ 

บริหารงานทั่วไป 
 
การเกษตร 

กองทรัพยากรฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1.พัฒนาและส่งเสริม
การกีฬา 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัดฯ 
กองทรัพยากรฯ 

 

2.พัฒนาการ
สาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

กองทรัพยากรฯ  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 

บริการชุมชน 
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
ทรัพยากรฯ 

 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

2.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

3.ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด,กอง
กิจการสภาฯ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

  บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม/
การเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองทรัพยากรฯ  

5.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน 
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน/
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองช่าง  

5.การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการท่อง
เทียว 

1.ส่งเสริมการลงทุน
และการพาณิชยกรรม 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
 

กองกิจการ
พาณิชย์ 

 

 2.บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/เคหะ
และชุมชน/
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัดฯ, 
กองทรัพยากรฯ, 
กองช่าง 
 
 
 

 

5 ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 12 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

21 

 
 

1,780,000 
 

 
 

21 

 
 

1,780,000 

 
 

22 

 
 

2,080,000 
 

 
 

22 

 
 

2,075,400 

 
 

22 

 
 

2,075,400 

 
 

108 

 
 

9,790,800 

รวม 21 1,780,000 21 1,780,000 22 2,080,000 22 2,075,400 22 2,075,400 108 9,790,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ท้องถ่ิน 
        2.1 แผนงานการศึกษา 
        2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
             นันทนาการ 
        2.5 แผนงานการเกษตร 

 
 
4 
14 
7 
- 
 

12 

 
 

85,000 
1,902,500 
215,000 

- 
 

1,290,000 

 
 
4 
15 
7 
- 
 

13 

 
 

85,000 
1,932,500 

215,000 
- 

 
1,340,000 

 
 
4 
15 
11 
- 
 

19 

 
 

85,000 
1,932,500 
575,000 

- 
 

1,835,000 

 
 
4 
15 
12 
- 
 

19 

 
 

85,000 
1,932,500 
605,000 

- 
 

1,835,000 

 
 
4 
15 
12 
- 
 

19 

 
 

85,000 
1,932,500 
605,000 

- 
 

1,835,000 

 
 

20 
74 
49 
- 
 

82 

 
 

425,000 
9,632,500 
2,215,000 

- 
 

8,135,000 

รวม 37 3,492,500 39 3,572,500 49 4,427,500 50 4,457,500 50 4,457,500 225 20,407,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานการเกษตร 

 

- 
164 

- 

 
- 

62,286,600 
- 

 
- 

171 
- 

 
- 

64,616,600 
- 

 
- 

219 
- 

 
- 

71,079,807 
- 

 
- 

209 
- 

 
- 

66,861,807 
- 
 

 
- 

209 
- 

 
- 

66,861,807 
- 

 
- 

972 
- 

 
- 

331,705,621 
- 

รวม 164 62,286,600 171 64,616,600 219 71,079,807 209 66,861,807 209 66,861,807 972 331,705,621 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต             
        4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        4.3 แผนงานการศึกษา 
        4.4 แผนงานสาธารณสุข 
        4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
        4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
             นันทนาการ 
        4.9 แผนงานการพาณิชย์ 
        4.10 แผนงบกลาง 

 
 
2 
2 
17 
20 
- 

45 
22 
27 
 
3 
9 

 
 

305,000 
463,800 

4,921,600 
457,350 

- 
10,100,000 

958,000 
1,787,000 

 
400,000 

6,094,156 

 
 
2 
3 
18 
34 
3 
45 
31 
33 
 
4 
9 

 
 

305,000 
478,800 

4,821,600 
690,000 
70,000 

10,100,000 
171,400 

2,070,000 
 

450,000 
6,094,156 

 
 
3 
3 
27 
38 
3 
48 
38 
37 
 
4 
9 

 
 

415,000 
478,800 

5,030,006 
787,000 
70,000 

10,190,000 
2,146,983 
2,420,000 

 
450,000 

6,094,156 

 
 
3 
3 
27 
38 
3 
48 
42 
37 
 
4 
9 

 
 

415,000 
478,800 

5,030,006 
787,000 
70,000 

10,190,000 
2,506,983 
2,420,000 

 
450,000 

6,656,500 

 
 
3 
3 
27 
38 
3 
48 
42 
37 
 
4 
9 

 
 

415,000 
478,800 

5,030,006 
787,000 
70,000 

10,190,000 
2,506,983 
2,420,000 

 
450,000 

6,656,500 

 
 

13 
14 
116 
168 
12 
234 
175 
171 

 
15 
45 

 
 

1,855,000 
2,379,000 

24,833,218 
3,508,350 

280,000 
50,770,000 
8,290,349 

11,117,000 
 

2,200,000 
31,595,468 

รวม 147 25,486,906 182 25,250,956 210 28,081,945 214 29,004,289 214 29,004,289 980 137,343,680 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
             นันทนาการ         
        5.2 แผนงานการพาณิชย์     

 
 
3 
 
- 

 
 

300,000 
 
- 

 
 
4 
 
- 

 

 
360,000 

 
- 

 
 
5 
 
- 

 
 

560,000 
 
- 

 
 
5 
 
- 

 
 

560,000 
 
- 

 
 
5 
 
- 

 
 

560,000 
 
- 

 

 
22 
 
- 

 

 
2,340,000 

 
- 

รวม 3 300,000 4 360,000 5 560,000 5 560,000 5 560,000 22 2,340,000 

รวมทั้งสิ้น 372 93,346,006 417 95,580,056 505 106,231,252 500 102,958,996 500 102,958,996 2,307 501,587,601 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    

1.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาคนสวน
ดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อมบริเวณส านัก
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลิน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้แกพ่นักงานจา้ง
เหมาในการดูแลรักษา
ต้นไม้และสวนหย่อม
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาใน
การดูแลสวนและต้นไม้ 

96,000 96,000 96,000 86,400 86,400 สนับสนุนค่าจ้างเหมา
บริการคนสวนตาม
งบประมาณร้อยละ 
100 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน ได้รับการ
ดูแลรักษาต้นไม้และ
สวนหย่อมอยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

2 จ้างเหมาบริการจัดท าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามโครงการติดต่อสื่อสาร
และรับ-ส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.นา
เลิน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลสารบรรณ 
และสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่ง 
หนังสือ ทั้งจากหนว่ยงาน
ภายนอก และภายใน
หน่วยงาน 

จ้างเหมาจัดท าระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบการรับ-ส่งหนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

1. บุคลากรใน อบต.

นาเลิน มีความพึง
พอใจในการใช้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 

1. ได้รับความสะดวกใน

การค้นหาข้อมูลสาร
บรรณของ อบต. 
2. มีความรวดเร็วใน

การรับ และส่งหนังสือ
ทางราชการมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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1. ยุทธศาสตร์ การบรหิารจดัการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    

1.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ค่ารับรองเกี่ยวกับการ
ต้อนรับบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองใน
การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือ
คณะกรรมการ ค่าพิมพ์
เอกสารค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง 

ประชุมสภา 
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการตาม
ระเบียบของ
กระทรวงมหาด 
ไทยตามอัตราที่
ก าหนดครบ 
ร้อยละ 100 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือ
คณะกรรมการ ค่าพิมพ์
เอกสารค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง 

ส านักปลัด 

4 จ้างเหมาบริการพนักงานใน
การช่วยเหลือปฏบิัติงาน
ภายในส านกังานปลัดและ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงาน
ภายในส านกังานปลัด
และงานอื่นๆ 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงาน 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน ภายในส านกั
ปลัด และงานด้านอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 

(Organization 
Development : OD) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 

จ่ายค่าด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กร 
เช่น ค่าสถานที่พัก ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร 
และอื่นๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯผ่านการ
ประเมินองค์ความรู้ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ75 

บุคลากรขององค์กร 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนา
องค์กรและการบริหาร
จัดการทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ส านักปลัด 
 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จัดท าปูายในการ
ประชาสัมพันธจ์ูงใจ 
และเชิญชวนประชาชน
ให้ช าระภาษีตาม
ก าหนดเวลา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. จัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการ ครบร้อยละ 

100 
2. ประชาชนมีความ

เข้าใจในการช าระ
ภาษีประจ าป ี

องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการจัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จ้างเหมาบริการคนสวนดแูล
รักษาต้นไม้และสวนหย่อม
บริเวณส านักองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน และ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลินและงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้แกพ่นักงานจา้ง
เหมาในการดูแลรักษา
ต้นไม้ และสวนหย่อม
บริเวณส านักองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมา ใน
การดูแลสวนและต้นไม้ 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 สนับสนุนค่าจ้างเหมา
บริการคนสวน ตาม
งบประมาณ  
ร้อยละ 100 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 
ได้รับการดูแล
รักษาต้นไม้และ
สวนหย่อม อย่าง
เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัดฯ 

10 โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนใช้สอยและค่า
วัสดุต่างๆในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ค่าตอบแทนใช้สอยและค่า
วัสดุต่างๆในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งใน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จ้างเหมาบริการพนักงานใน
การช่วยเหลือปฏบิัติงาน
ภายในส านกังานปลัดและ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงาน
ภายในส านกังานปลัด
และงานอื่นๆ 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงาน 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน ภายในส านกั
ปลัด และงานด้านอื่นๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

ส านักปลัดฯ 

12 จ้างเหมาบริการแม่บ้านเพื่อ
ดูแลรักษาความสะอาดใน
ส านักงาน อบต.นาเลิน และ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารส านักงาน 
อบต.นาเลิน 

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
เพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดในส านักงาน 
อบต.นาเลิน 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ้างเหมาบริการ
แม่บ้านเพื่อดูแลรักษา
ความสะอาดใน
ส านักงาน อบต. 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

อาคารส านักงาน อบต.
นาเลิน ทั้งภายในและ
ภายนอก มีความ
สะอาด นา่อยู ่และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ส านักปลัดฯ 

13 จ้างเหมาบริการพนักงานใน
การปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสารและงานอื่นๆ ตาม
แผนงานบริหารงานคลังของ 
อบต.นาเลิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานผลิตและ
พิมพ์เอกสาร 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาบริการ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานผลิตและ
พิมพ์เอกสาร 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท าประกันภัยรถ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 1669 

เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการ
ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดให้มีการประกันภยั
ภาคบังคับตามพระ 
ราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภัยจากรถ 

- - - 25,000 25,000 ด าเนินการตามที่ มท.

0808.2/ว2633 ลง

วันที่ 14 สิงหาคม 

2552 เร่ืองซักซ้อม

ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถ
ราชการ 

รถราชการได้รับความ

คุ้มครองประเภทที่ 3 
ในวงเงินไม่เกิน 

300,000 บาท 

ส านักปลัด 
 

15 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่เป็นกรรมการ
ตรวจการจา้งงาน
ก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ่ายค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการใหแ้ก่ขา้
ราช พนักงานสว่นต าบล 
และพนักงานจา้ง 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 จ่ายค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
ตามอัตราที่ก าหนด
ครบ 
ร้อยละ 100 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ค่าตอบแทนปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

17 โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และศึกษาดูงานนอกสถานที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของพนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
สมาชิกสภาฯทอ้งถิ่นและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
สมาชิกสภาฯทอ้งถิ่น
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะสมาชิกสภาฯ
ท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน เก็บ
ข้อมูลอยา่งเป็น 
ระบบ และจัดเก็บภาษี
เป็นปัจจุบัน 

250,000 250,000 350,000 250,000 350,000 ร้อยละ 80 ของแผน

ที่ภาษีมีความเป็น
ปัจจุบัน 

 
 

ข้อมูลแผนที่ภาษีมีความ
ถูกต้องแม่นย าและเป็น
ปัจจุบัน  

กองคลัง 

19 โครงการหน่วยงานขนส่ง
เคลื่อนที่ (ท า พ.ร.บ.รถ) 
ภายในเขตต าบลนาเลิน 
ม.1-7  

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการท า 
พ.ร.บ.รถ) ภายในเขต
ต าบลนาเลิน 

มีหน่วยงานขนส่ง
เคลื่อนที่ (ท า พ.ร.บ.รถ) 
ให้แก่ประชาชน 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

- - 300,000 300,000 300,000 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  

มีหน่วยงานอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการท า 
พ.ร.บ.รถ) ภายในเขต
ต าบลนาเลิน 

ส านักปลัด 

20 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) บริเวณส านักงาน 

อบต.นาเลิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปูองกันและดูแลรักษา
ความปลอดภยัให้กบั
สถานที่ราชการ 

ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) บริเวณ

ส านักงาน อบต.นาเลิน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ด าเนินการติดตั้ง
ระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) 

ส านักงาน  
อบต.นาเลิน ได้รับการ
ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) 
 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการหน่วยบรกิาร 
ประชาชนเคลื่อนที่ 

เพื่อออกใหบ้ริการ 
ประชาชนถึงชุมชน 
ในเขตต าบลนาเลิน 

ประชาชน 7 
หมู่บ้าน ของ ต าบลนา
เลิน 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ระดับความ 
พึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ 
บริการจากทุกส่วน 
งานของ  
อบต.นาเลิน 

ส านักปลัด 

22 โครงการปลูกต้นไม้
สวนหย่อมบริเวณรอบ
บริเวณส านักงาน อบต.นา
เลิน 
 

เพื่อให้เกิดความสวยงาม
เหมาะกับสถานที่ราชการ 

มีสวนหย่อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ที่ท าการ อบต.นาเลิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ที่ท าการ อบต.นาเลิน มี
สวนหย่อม 
ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

23 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะ ในชุมชนต าบล
นาเลิน 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนม ี
จิตสานึกและม ี
ส่วนร่วมในการลด 
ปริมาณขยะและ 
กาจัดขยะใน 
ชุมชน 

ประชาชนในต าบลนา
เลิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่ม ี
ส่วนร่วมใน 
โครงการ 

ประชาชนม ี
จิตส านึกและม ี
ส่วนร่วมในการลด 
ปริมาณขยะและ 
กาจัดขยะใน 
ชุมชน 

ส านักปลัด 

24 โครงการจัดท าซุ้มถังขยะ
แยกประเภท 

เพื่อจัดท าซุ้มถังขยะแยก
ประเภท 

จัดท าซุ้มถังขยะแยก
ประเภท ตามจ านวนที่
ก าหนด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัดท าซุ้มถังขยะ 
ตามแบบมาตรฐาน 

มีซุ้มถังขยะในการแยก
ประเภทขยะของ
ส านักงาน 

ส านักปลัด 

รวม  24 โครงการ 1,974,000 1,974,000 1,974,000 2,264,400 2,264,400 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวดัอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น    

2.1 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเลิน 
ตามโครงการการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  จ านวน 1 
แห่ง ร้อยละ 100 

โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค า
หมาใน-ร่องเข ตามโครงการ
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 
 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  จ านวน 1 
แห่ง ร้อยละ 100 

โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 
ตามโครงการการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบต. 

อุดหนุนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ  จ านวน 1 
แห่ง ร้อยละ 100 

โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์พื้น
ปุาของหมู่บา้น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอนุรักษ์พื้นปาุ
ของหมู่บ้าน 

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์พื้นปาุของ

หมู่บ้าน 
จ านวน 7 หมู่บา้น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 หมู่บ้านในเขตต าบล
นาเลินทั้ง 7 หมู่บ้าน 

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ส านักปลัด 

 รวม  4  โครงการ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000    

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น    

2.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
บ้านนาเลิน 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้รับความ
ปลอดภัยทกุคน ร้อย

ละ 100 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการติดเหล็กดัดกัน
ขโมยพร้อมติดมุ้งลวดภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 

เพื่อความปลอดภัย
ปูองกันแมลง ทรัพย์สิน 
และเด็ก 

ตามแบบมาตรฐาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มุ้งลวด และเหล็กดัด 
มีมาตรฐาน 

มีความปลอดภยัของ
ทรัพย์สินและเด็ก 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างประตูร้ัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน 

ก่อสร้างประตูร้ัวศูนย์
พัฒนาบ้านนาเลิน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้รับความ
ปลอดภัยทกุคน ร้อย

ละ 100 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 
ได้รับความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการล้อมรั้วอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

เกิดความปลอดภยัของ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการล้อมรั้วสนามกีฬา
หมู่บ้าน   
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน
ส าหรับออกก าลังกาย 
 

ล้อมรั้วรอบสนามกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีสนามกีฬา
ประจ าหมู่บา้นส าหรับ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน (หอ้งท างานนายก 

เพื่อให้มีส านักงานหอ้ง
ท างานเป็นสัดส่วนสะดวก
ต่อการท างานการ
ติดต่อสื่อสาร 

ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ท างานนายก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ห้องท างานมี
มาตรฐานที่ดี 

มีส านักงานห้องท างาน
เป็นสัดส่วนสะดวกต่อ
การท างานการ
ติดต่อสื่อสาร 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการส านกังาน   
อบต.นาเลิน 

เพื่อให้เกิดความสวยงาม
เหมาะกับสถานที่ราชการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามบริเวณที่ท าการ  
อบต.นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส านักงาน 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการต่อเติมห้องน้ า
อาคารส านักงานกองช่าง  

เพื่อให้มีห้องน้ าเป็นสัด
เป็นส่วน 

ก่อสร้างห้องน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีห้องน้ าเพิ่มขึ้น มีห้องน้ าเป็นสัดส่วน กองช่าง 

9 โครงการติดเหล็กดัด ที่ท า
การ อบต.นาเลิน 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ติดเหล็กดัด  
นาเลิน ตามแบบ
มาตรฐาน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ติดเหล็กดัด  
ได้มาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

ที่ท าการ อบต. 
นาเลิน   
มีความปลอดภยั 
ในทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

10 โครงก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
บริเวณส านักงาน 
 

เพื่อความเป็นสัดส่วนและ
ความปลอดภยัของ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้วตามแบบ
มาตรฐาน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ก่อสร้างรั้วได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ที่ท าการ อบต. 
นาเลิน   
มีความปลอดภยั 
ในทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

11 โครงการต่อเติมโรงจอดรถ
และต่อเติมห้องน้ าที่ท าการ
หน่วยแพทยฉ์ุกเฉิน 1669  

เพื่อความสะดวกความ
เป็นสัดส่วน ของ จนท.
หน่วยแพทยฉ์ุกเฉิน และ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

ตามแบบมาตรฐาน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 โรงจอรถ และหอ้งน้ า 
ตามแบบมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 

มีความสะดวกความ
เป็นสัดส่วน ของจนท.
หน่วยแพทยฉ์ุกเฉิน 
และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
วอลเล่ย์บอลพรอ้มเท
คอนกรีต บ.นาหว้า  
ม.2 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นวอลเล่ย์บอลของ
เยาวชน 
 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามวอลเล่ย์บอล
เพิ่มมากขึ้น 

มีสนามเล่นวอลเล่ย์บอล
ของเยาวชน 

กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น พร้อมอุปกรณ์ 
บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็ก 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสนามเด็กเล่น 
พร้อมอุปกรณ์ 

เด็กมีพื้นที่ในการท า
กิจกรรม  

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ชุมชน  
บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายในชุมชน 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีชมรมด้าน
การออกก าลังกาย  การ
แข่งขันกีฬา 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย  

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ตามแบบมาตรฐาน 

22,500 22,500 22,500 22,500 22,500    

รวม  15 โครงการ 1,902,500 1,932,500 1,932,500 1,932,500 1,932,500 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น    

2.5  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือพันธุ์มัน
ส าปะหลังแจกประชาชนใน
ต าบล 
นาเลิน 

เพื่อลดต้นทุนทาง
การเกษตรของประชาชน 

เกษตรกรในต าบลนา
เลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

ร้อยละ 100 

ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

ส านักปลัด 
 

2 จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค – 

กระบือ   
หมู่ที่  3   
บ้านค าหมาไน 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพหา
รายได้เสริม 

จ านวนกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชพี 

โค – กระบอื   
หมู่ที่  3   ร้อยละ 

100 

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

3 สนับสนุนกองทุนกลุ่มสตรี
ปุ๋ยชีวภาพ   
หมู่ที่  6   
บ้านไร่เจริญ 

เพื่อสนับสนุนกองทุนกลุ่ม
สตรีปุ๋ยชีวภาพ   
 

สมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่ม
กองทุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี
ปุ๋ยชีวภาพ   
หมู่ที่  6   
  ร้อยละ 100 
 

กลุ่มอาชีพหารายได้
เสริมและลดต้นทุน
การเกษตร 

ส านักปลัด 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อ
พลาสติก  
หมู่ที่  7  บ้านเหลา่ใต้ 

ประชาชนมีรายได้เสริม  
ลดค่าใช้จ่ายด้านการ
บริโภค 

จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เล้ียงปลาในบ่อ
พลาสติก  
หมู่ที่  7 ร้อยละ 100 

กลุ่มอาชีพหารายได้
เสริมและลดต้นทุน
การเกษตร 

ส านักปลัด 
 

5 สนับสนุนยาก าจัดศัตรูพืชทุก
ชนิด  และสนับสนุนพันธ์มัน
ส าปะหลัง   ม.6 
บ้านไร่เจริญ 

ประชาชนในชุมชนผลิต
สินค้าทางการเกษตรได้
คุณภาพที่ดี 

กลุ่มเกษตรกรชุมชน 

บ้านไร่เจริญ หมู่ 6 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สนับสนุนยาก าจัด

ศัตรูพืชทุกชนิด ร้อย

ละ 100 

เกษตรกรผลิตสินค้าทาง 
การเกษตรได้คุณภาพด ี
 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการส่งเสริม  OTOP  
ต าบล  หมู่ที ่  
1 – 7 

เผยแพร่สินค้า OTOP  
ในต าบลให้มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียง 

กลุ่มแม่บ้าน OTOP 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สินค้า OTOP   
ร้อยละ 100 

สินค้า OTOP  ใน
ต าบลมีคุณภาพและมี
ชื่อเสียง 

ส านักปลัด 
 

7 สนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ  แจกเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมการเกษตรใน
เขตต าบลนาเลิน 

แจกพันธุ์ข้าวให้
เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ  ร้อยละ 

100 

เกษตรกรได้รับพันธุ์ข้าว
ที่มีคุณภาพ 

ส านักปลัด 

8 โครงการเลี้ยงโคและเล้ียง
ปลา บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพหา
รายได้เสริม 

จัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค
และเล้ียงปลา  
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือโค 
กระบือ ม.4  บ.ร่องเข 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีรายได้หมุนเวียน
และลดต้นทุนการเกษตร 

จัดซื้อโคกระบือ ตาม
จ านวนทีก่ าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 จัดซื้อโคกระบือ ตาม
จ านวนทีก่ าหนด ร้อย

ละ 100 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
รายได้หมุนเวียนและลด
ต้นทุนการเกษตร 

ส านักปลัด 
 

10 โครงการกลุ่มอาชีพ (เพาะ
เห็ดนางฟูา) 
ม.3 บ.ค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพาะเห็ดนางฟูา ร้อย

ละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อสร้างรายได้ และสร้าง
อาชีพให้กบัประชาชน 
และกลุ่มอาชพีเล้ียงไก่
พันธุ์ไข ่

จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ ในหมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่ ในหมู่บา้น 
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

12 โครงการกลุ่มอาชีพ (เพาะ
เห็ดนางฟูา) 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

- - 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพาะเห็ดนางฟูา ร้อย

ละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกลุ่มอาชีพ (เพาะ
เห็ดนางฟูา) 
ม.2  บ.นาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพาะเห็ดนางฟูา ร้อย

ละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการกลุ่มอาชีพ (เพาะ
เห็ดนางฟูา) 
ม.5  บ.สวาสดิ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เพาะเห็ดนางฟูา ร้อย

ละ 100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

15 การส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข 
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อส่งเสริม 
ปรับปรุง ฟื้นฟ ู
สิง่แวดล้อมให้มี 
สภาพที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ 
ปุาที่ได้รับ 
การอนุรักษ ์
และฟื้นฟ ู

สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติได้รับการฟื้นฟ ู

ส านักปลัด 
 

16 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการปลูก 
หญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรติ 

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 50 
ของพื้นที่ 
คลองที่มีการ 
พังทลายของ 
หน้าดินลดลง 

ลดการสูญเสียของ 
หน้าดินและมีการ 
พังทลายของหน้า 
ดิน ลดน้อยลง 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
บ้านนาเลิน หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

- - 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ด ร้อยละ 

100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

18 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

- - 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ด ร้อยละ 

100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

19 โครงการอุดหนุน 
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
บ้านสวาสดิ ์หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
ในการประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตาม
งบประมาณสนับสนุน 

- - 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ด ร้อยละ 

100 

ประชาชนมีรายได้ใน
การประกอบอาชพี 
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
 

รวม  19 โครงการ 1,290,000 1,340,000 1,835,000 1,835,000 1,835,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน    
3.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน   
บ.นาเลิน ม.1 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล.เสริม
เหล็กคุ้มหนองส้มโพง 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ป ร ะ ม า ณ  5 00  เ ม ต ร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 
ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 10 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน 

ม.1-7 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามล า
ห้วยแคน   
บ.นาหวา้  ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 400 เมตร  
ตามแบบที่อบต.ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสะพานที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลง
หินคลุก   
บ.นาหวา้ ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 2,000 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 
 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน  บ.นาหว้า 
ม.2 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

ถนนกว้าง 0.30 เมตร 

ย า ว ป ร ะ ม า ณ  5 0 0 
เมตร วางท่อ คสล. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีทางระบายน้ าที่ไหล
ผ่านได้สะดวก 

ทางระบายน้ าไหลผ่านมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีน้ า
ท่วมขัง  

กองช่าง 
 

8 ซ่อมแซมถนนลูกรังบะด่าน

ฮัง – นานางจ าปี  รอดภยั   

บ.นาหวา้ 
ม.2 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 
 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดีกว่าเดิม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

112 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส  
ข้ามห้วยแคนทางเข้าปาุ
ชุมชน   
บ.นาหวา้ ม.2 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและการ
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร  
ต า ม แ บ บ ที่  อ บ ต .
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนบลอ็ก 
คอนเวอร์สที่ใช้งานได้

ดี 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ทางไป
นานางบัวลี  อินทราชา  บ.
นาหวา้ 
ม.2 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน 

บ.ค าหมาไน ม.3 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1,000 เมตร 
ตามแบบที่  
อบต.ก าหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

113 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรจากบ้านนายทอง

สี แสงชมภู -วังมล 
บ.ค าหมาไน ม.3 

 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง  

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ทุกสายภายในหมู่บ้าน บ้าน

ค าหมาไน ม.3 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ  1,000 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง  

กองช่าง 

14 ก่อสร้างสะพานคอนเวอร์ส 
ข้ามห้วยสวาสดิ์  ทางไปนา
นายประสงค์  ไกยกิจ  ม.5 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร 
ตามแบบที่อบต.ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนสะพานคอน
เวอร์ส เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม

ห้วยสวาสดิ์ – บริษัท 555 
ม.5 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 300 เมตร 
ตามแบบที่อบต.ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนสะพาน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน

สวาสดิ์ – ฝายใหญ่ นานาย

ตู้  เชิดทองหลาง บ.สวาสดิ์ 
ม.5 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 2,500 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.   
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน   
บ.สวาสดิ ์ม.5 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ เมตร 1,500 
ตามแบบที่  
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ใช้งานได้ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง  

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง

พร้อมลงหินคลุก – นา

นายทองพูล  จันทรา 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนที่ได้มาตรฐานใช้งาน
ได้ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังรอบหมู่บ้าน ม. 1 
บ้านนาเลิน 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 4,680 เมตร   
ตามแบบที่อบต.ก าหนด 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1. การปรับปรุงซ่อม 
บ ารุงเป็นไปตามแบบ
แปลน ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทางสัญจร  

ไป – มา  
 ได้รับความสะดวก  
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังรอบหมู่บ้าน ม. 2 
บ้านนาหว้า 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 5,650 เมตร    
ตามแบบที่  
อบต.ก าหนด 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 จ านวนถนนที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังรอบหมู่บ้าน  ม. 3  
บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 4,465 เมตร    
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 จ านวนถนนที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

รอบหมู่บ้าน ม. 4 
บ้านร่องเข 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 5,115 เมตร    
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
รอบหมู่บ้าน  
ม. 5 บ้านสวาสดิ ์
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 1,950 เมตร    
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 
 

148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
รอบหมู่บ้าน  
ม. 6 บ้านไร่เจริญ 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 1,570 เมตร    
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 
 

101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

รอบหมู่บ้าน ม. 7 
บ้านเหล่าใต้ 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนยาว 500 เมตร    
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หมู่บ้าน  
ม. 1 – 7  
 
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ  
2,400 เมตร    
หนาโดยเฉลีย่ 0.15 
เมตร ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 จ านวนถนนที ่คสล.
เพิ่มมากขึ้นและมา

สภาพด ี

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ถนนบ้านร่องเข – บ้าน

สวาสดิ ์
 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อม
วางท่อ คสล. ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง  

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต  
หมู่ที่ 4,5,6 
 

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตตามแบบ
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนสะพาน
คอนกรีตเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน

เวอร์ส หมู่ที่ 1 – 7 
 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวอร์ส ตามแบบ
มาตรฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนบลอ็คคอน
เวอร์สเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

30 ก่อสร้างทางน้ าล้นหรือสป

ปริงเวย์ (spillway)ท่าข้าม

ห้วยฮัง บ.นาเลิน ม.1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 5,000 เมตร   
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนถนนสปริงเวย์
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ขึ้นคันดินบ้านนาเลิน ม.1 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า
สนามกีฬาหมู่บา้น)  
บ.นาหวา้ ม.2 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค า
หมาไน ม.3 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่อง
เข ม.4 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สวาสดิ ์
 ม.5 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่มีสภาพ
ดี ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน
พร้อมลงหินคลุก ขนาดเบอร์ 

¾ ม.7 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน ใช้งานได้ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาเลิน 

เพื่อให้บริเวณส านักงาน ดู
สวยงามและดแูลรักษา
ความสะอาดง่ายขึ้น 

เทลานคอนกรีตบริเวณ
ส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรีตตาม
แบบมาตรฐาน 

ดูแลความสะอาดได้ง่าย
ขึ้น ท าให้บริเวณ
ส านักงานสวยงาม 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบริเวณตลาดชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลิน 

เพื่อให้ตลาดชุมชนมีลาน
คอนกรีต 

เทลานคอนกรีตบริเวณ
ตลาดชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรีตตาม
แบบมาตรฐาน 

รักษาความสะอาดง่าย
ขึ้น 

กองช่าง 
 

39 โครงการลงหินคลุกตลาด
ชุมชน 
 
 

เพื่อให้ตลาดชุมชนมีลาน
คอนกรีต 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีลานคอนกรีตตาม
แบบมาตรฐาน 

รับความสะดวก มากขึ้น กองช่าง 
 

40 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บา้น บา้นนาเลิน 
ม.1 
 

เพื่อให้ชุมชนมีลานกีฬา
ประจ าหมู่บา้น 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีลานคอนกรีตตาม
แบบมาตรฐาน 

รับความสะดวก มากขึ้น กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทุกเส้น ภายในเขตหมู่บ้าน 
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่ได้รับ
การบ ารุงรักษาที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ยกร่องคันดินพร้อมลงดิน
ลูกรังผิวจราจร บา้นนาหว้า  
ม.2 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนถนนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
5 เส้น  
บ้านค าหมาไน ม.3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทางไปนานายพูล 
บ้านค าหมาไน ม.3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนท่อเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการวางท่อระบายน้ า
เส้นหน้า อบต. 
ยาว 800 ม. 
บ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย
น้ า 

วางท่อระบายน้ า ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนท่อระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 
 

ลดปัญหาน้ าทว่มขัง
ภายในชุมชน 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวย ูบ้านค าหมาไน ม.
3 

เพื่อให้มีระบบระบายน้ า รางระบายน้ า ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนรางระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 
 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

47 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ 
บ้านร่องเข ม.4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสะพานไม้ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานไม้  
ม.5 บ้านสวาสดิ ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 มีสะพานไม้ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

49 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง-หินคลุกรอบหมู่บา้น 
บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนลูกรังตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
ห้วยตาหวัง บ้านไร่เจริญ  
ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 มีสะพานไม้ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

51 โครงการลงหินคลุก-หิน  
3/4  รอบหมู่บา้น  
หมู่ 1 - 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
สัญจรไปมาของราษฎรให้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ครบทุกหมู่ 
 

รับความสะดวก มากขึ้น กองช่าง 
 

52 วางท่อระบายน้ าจากบ้าน

นายพิชิต  โลหะกุล –วัด บ.

ร่องเข 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง ถนนกว้าง 0.30 เมตร 

ยาวประมาณ 500 
เมตร  ตามแบบที่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อระบายน้ า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ไม่มีน้ าทว่มขัง 
 

กองช่าง 
 

53 โครงการขุดคลองร่องเม็ก 
บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย
น้ า 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีคลองระบายน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 
 
 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
บ้านไร่เจริญ  
ม.6 

เพื่อปรับปรุงระบบฝายกั้น
น้ า 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีฝายกั้นน้ าตาม
มาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

55 โครงการขุดคลองล าห้วย
สาธารณะประโยชน์  
หมู่ 1 – 7 

เพื่อปรับปรุงระบบระบาย
น้ า 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีคลองระบายน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

มีระบบระบายน้ าที่ดี
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

56 ขุดสระน้ า/ขุดลอกสระ/
แหล่งน้ าสาธารณะ  
ม.2 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

1. ขุดลอกคลองเขต 
ม.2 

2. ขุดลอกคลองจาก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

57 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าบนภูเขา  
ม.1-7 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) ล าห้วยท่าแตง  บ.นา

เลิน ม.1 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

59 ขุดลอกคลอง (ร่องนาเลิน) 
ทิศตะวันตก  
บ.นาเลิน  ติดกับปาุช้า 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

60 สร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) บ.นาหวา้ 
ม.2 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

61 โครงการขุดสระเก็บน้ าขนาด
ใหญ่  
บ.ค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรบัอุปโภคและบริโภค 

ขุดสระตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

62 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า(ฝาย
แม้ว) บ.ค าหมาไน 
ม.3 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะภายในหมูบ่้าน
เพื่อการ 
เกษตร อุปโภค บริโภค บ.ค า

หมาไน ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตร 

ขุดลองคลองตามจุดต่าง 
ๆ ตามแบบมาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีคลองน้ าเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีใช้อุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างคันฝายน้ าล้นหว้ยวัง
สวน บ.ร่องเข 
ม.4 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ฝายน้ าล้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองคลัง 
 

65 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) บ.ร่องเข  
ม.4 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

66 ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค บ.ร่องเข ม.

4 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว) บ.สวาสดิ ์
ม.5 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

68 ขุดลอกสระน้ ากกัเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร อุปโภค บริโภค  
บ.สวาสดิ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร ได้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ าสะดวก 
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

69 โครงการขุดลอกล าหว้ยพลัง 

บ้านสวาสดิ ์ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร ได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าหว้ยตามแบบ
มาตรฐานกรม
ชลประทาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร  

กองช่าง 

70 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าหว้ยตา

หวัง บ.ไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

71 ขุดสระน้ าเพื่อกกัเก็บน้ าไว้
อุปโภค บริโภค บ.ไร่เจริญ 

ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ฝายชะลอน้ า (ฝายแมว้) ล า

ห้วยสวาสดิ์ บ.เหลา่ใต้ ม.7 
เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

73 โครงการขุดสระเก็บน้ าเพื่อ
ปัญหาภยัแล้ง   
หมู่ที่ 1 – 7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อ
การเกษตรและอปุโภค
บริโภค 

ขุดสระเก็บน้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีจ านวนสระน้ าเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

74 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  

หมู่ที่ 1 -  7 
เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อ
การเกษตร 

สร้างฝายน้ าล้นตาม
แบบมาตรฐาน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีฝายน้ าล้นเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

75 โครงการก่อสร้างฝายแมว้ 
ทุกหมู่บ้าน ม.1 – ม.7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายแมว้ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

76 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า ทุกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 -7 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค  
และบริโภค 

ขุดลอกคลองระบายน้ า
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการขุดลอกล าหว้ยทา่
แตง  
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอใน
การเกษตร และ อุปโภค 
บริโภค 

ขุดลอกคลองระบายน้ า
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้างฝาย 
ชะลอน้ าผาแซ  
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าห้วยแคน  
บ้านนาหว้า  ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อประชาชน 
 
 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

80 โครงการขุดลอกคลองห้วย
สระพัง  
บ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอใน
การเกษตร และ อุปโภค 
บริโภค 

ขุดลอกคลองระบายน้ า
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อประชาชน 
 
 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการขุดสระกักเก็บน้ า 
บ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภค 

ขุดสระเก็บน้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีจ านวนสระน้ าเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

82 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
4 จุด  
บ้านร่องเข ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภค 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
ล้นตามแบบแปลนที่
ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ าเพียงพอต่อ
ประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายกั้นน้ าแก้งไฮ บ้านนา
เลิน ม.1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
กั้นน้ าในหมู่บ้าน 

ตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีฝายกั้นน้ าตามแบบ
มาตรฐาน 

รับความสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

84 ก่อสร้างทางน้ าล้นหรือสปริง

เวย์ (Spillway) สายแก่ง

นาคอ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 5,000 เมตร 
 

187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 ก่อสร้างสปริงเวย์เพิ่ม
เป็นไปตามแบบแปลน 

ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
เหล็กหอถัง ม.1 ขนาดความ
จุ 10 ลบม. พร้อมเปลีย่นถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้างเหล็ก
ถังตามแบบที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างหอถัง ตามแบบ
มาตรฐาน พร้อมเปลี่ยน
ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด

ความจุ 10 ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
เหล็กหอถัง ม.3 ขนาดความ
จุ 10 ลบม. พร้อมเปลีย่นถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้างเหล็ก
ถังตามแบบที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างหอถัง ตาม
แบบมาตรฐาน พร้อม
เปลี่ยนถังน้ าไฟเบอร์

กลาส ขนาดความจ ุ10 
ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

87 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
เหล็กหอถัง ม.4 ขนาดความ
จุ 10 ลบม. พร้อมเปลีย่นถัง
น้ าไฟเบอร์กลาส (ทรง
แอปเปิล) 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงโครงสร้างเหล็ก
ถังตามแบบที่ก าหนด 

89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 มีการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างหอถัง ตาม
แบบมาตรฐาน พร้อม
เปลี่ยนถังน้ าไฟเบอร์

กลาส ขนาดความจ ุ10 
ลบม. 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ส าหรับผู้เข้าเวรยามในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 

บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อใช้ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาที่พัก
ส าหรับผู้เข้าเวรยาม
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาที่พักของผู้
เข้าเวรยาม 
1 แห่ง 

มีสถานที่พักเวลามี
การจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ดอนปูุตา  
บ้านนาเลิน 

เพื่อใช้ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างศาลาดอนปูุ
ตา ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

มีสถานที่พักเวลามีการ
จัดงานหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ 
 

กองช่าง 
 

90 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ าจากบ้านนายไสว (หน้า 
ร.ร. บ้านนาเลิน ถึงนานาย
ประทุม) บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟูา
ใช้เพียงพอทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 2 กม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถึง มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

91 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องทาง

รอบหมู่บ้าน  บ.นาเลิน ม.1 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสว่างในการเดินทาง
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตามจุด
ต่าง ๆ 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนไฟส่องทางที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

92 ขยายเขตไฟฟูาจากบา้นนาย
เสถียร  ละอองแก้ว ถึง ปาุ

ช้าบ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟูา 
ใช้เพียงพอทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   1  กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถึง มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนาย
อังคาร  ดวงงาม  บ.นาหว้า 

ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้เพียงพอทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   1  กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถึง มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

94 ขยายเขตไฟฟูาเส้นนามกีฬา
ไปบ้านนาราตรี  ศิริธรรม   
บ.นาหวา้ ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้เพียงพอทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง  
0.5  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถึง มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

95 ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างตาม
ถนนรอบหมู่บ้าน  บ.นาหวา้ 
ม.2 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง 
2  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาส่องสว่างใช้การ
ได้เพิ่มมากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

96 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องทาง
เส้นบ้านนายสมศรี  ศรีสม   
บ.นาหวา้ ม.2 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและการสัญจรไป
มาเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   1  กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟูาใช้อยา่งทั่วถึง มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการติดตั้งฟูาส่องทาง
รอบสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน   
บ.นาหวา้ ม.2 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   2  กม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนไฟส่องทางที่
เพิ่มขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 

98 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้าน 
นายสุวิทย์   แสงหิน  บ.นา

หว้า  ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง  3  กม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

99 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาเพิ่ม   
บ.นาหวา้  ม.2 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา 

ขนาด  100  LVA  
ขึ้นไป 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หม้อแปลงไฟฟูา
เพียงพอส าหรับการ
ใช้งาน 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

100 ติดต้ังไฟส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  บ.ร่องเข 
ม.4 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน 

ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง 
2  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟูาส่องสว่างใช้การ
ได้เพิ่มมากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
 

101 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าทางไป
นาสะแบง   
บ.ร่องเข ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   1  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าทางไป
นาปุาจกิใหญ่(นานายไสว 

ทองหยิบ)  บ.ร่องเข ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใชอ้ย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 1 กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

103 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรจากนานายสมร  
สมาฤกษ์ ถึง  
นานายสมควร   
สงสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   1  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

104 โครงการขยายเขตไฟฟูาทาง
ไปบ้านนางชม   ศรีก่ า  
บ.ค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา  350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

105 โครงการขยายเขตไฟฟูา

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 บ้าน

ร่องเข 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาตามคุ้ม
ต่าง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการติดตั้งไฟฟูาตามจุด
ต่าง ๆ   
บ.ร่องเข ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีพลังงานไฟฟูาเพิ่ม
มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

107 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่อง
ทางตามจุดต่าง ๆ บ.สวาสดิ์  

ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   2  กม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

108 โครงการติดตั้งไฟส่องทาง
ตามแยกเขา้ในซอยหมู่บา้น   
บ้านสวาสดิ ์ ม.5 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน 

ติดต้ังตามาจุดต่าง ๆ
ของหมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟส่องสว่างเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้อง 
การของประชาชน 

กองช่าง 
 

109 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร จ านวน 3 จุด 
บ้านสวาสดิ ์ ม.5 
1. จากบา้นนายหัน – นา

นายเต่ียง  ศิริสุภะ 
2. จากบา้น อ.ปรีชา – 
บริษัท 555 
3. จากหอถังประปา – นา

นายทองดี  บาศร ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟูา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูาเพิ่ม
มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่อง
ทางตามจุดต่าง ๆ บ.ไร่เจริญ  
ม.6  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 2 กม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนไฟส่องทาง
เพิ่มมากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

111 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะภายใน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน 

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
ม.1 - ม.7  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนไฟฟาู
สาธารณะที่ติดต้ัง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

112 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ทางไป  
1.นานายโสภา สุริบุตร ถึง

นานางหนูทอง  
2. นานางแหล่  ไพวิเศษ  ถึง

นานางชม   ทากอ้น 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง   2  กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

113 ขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมู่บ้าน  บ.เหล่าใต้ 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทาง 2 กม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูาเพิ่ม
มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 ติดต้ังไฟส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  บ.เหล่าใต้ 
ม.7 

เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการสัญจร
ไปมาเวลากลางคืน 

ติดต้ังกระจกโค้ง ม.1-7  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟฟาูส่อง
สว่างเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

115 ติดต้ังหม้อแปลงขนาดใหญ่  

บ.ไร่เจริญ ม.6 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ติดต้ังหม้อแปลงตาม
แบบมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูาเพิ่ม
มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

116 โครงการติดตั้งไฟส่องทาง
รอบหมู่บ้านคุ้มทรัพยงค์  บ.
ไร่เจริญ 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสว่างในการเดินทาง
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตามจุด
ต่าง ๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนไฟฟาูส่อง
สว่างเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

117 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟูา ขนาด 

50 PVA   
บ.สวาสดิ์ ม.5 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ติดต้ังหม้อแปลงตาม
แบบมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พลังงานไฟฟูาเพิ่ม
มากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

118 โครงการขยายเขตไฟฟูา

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 - 7 
เพื่อให้ไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
ชุมชนต่าง ๆ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนไฟฟาูเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงการขยายเขตไฟฟูารอบ
หมู่บ้าน บา้นไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้ไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
ชุมชนต่าง ๆ 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนไฟฟาูเพียงพอ
ต่อความต้อง 
การของประชาชน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

120 โครงการขยายไฟส่องทางใน
เขตต าบล 
นาเลิน  หมู่ที่ 1 - 7 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสว่างในการเดินทาง
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ไฟฟูาส่องทางตามจุด
ต่าง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพิ่มเสาไฟฟูาแรงต่ า ประชาชนได้รับแสง
สว่างในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

121 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 1 - 7 

เพื่อให้ไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แหล่งเกษตรกรรม 

 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนไฟฟาูเพียงพอ
ต่อความต้อง 
การของประชาชน 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

122 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าพร้อมติดตั้ง (ประปาดื่ม
ได้)  
บ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 - 7 
 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 

ก่อสร้างประปาแบบดื่ม
ได้ตามแบบมาตรฐาน 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีน้ าดื่มที่สะอาดมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

123 โครงการก่อสร้างประปา
ภูเขา  เพื่อกกัเก็บน้ าฝนไว้ใช้

ในฤดูแล้ง บ้านสวาสดิ ์ม.5 

เพื่อกับเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภคและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตาม
แบบมาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคและเพยีงพอ
ส าหรับส่งเสริม
ท่องเที่ยว 

กองคลัง 
 

124 โครงการขยายเขตประปา
ประจ าหมู่บา้น 
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาอย่างเพยีงพอ 
 

ขยายเขตประปา
ประมาณ  2  กม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้

ส าหรับอุปโภค – 

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
 

125 โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์
พร้อมฝา เก็บน้ าฝน ขนาด 
2,500 
บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 
 

จัดซื้อถังไฟเบอร์ขนาด 
2,500 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองคลัง 
 

126 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอ
ถัง บ.นาหวา้ 
ม.2 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลตาม
แบบมาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีบ่อบาดาลเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ 
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 
 

127 ติดต้ังเครื่องกรองน้ าประปา
ขนาดใหญ่ ประปาดื่มได้ บ.
นาหวา้ 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 

ก่อสร้างประปาแบบดื่ม
ได้ตามแบบมาตรฐาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีน้ าดื่มที่สะอาด
เพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 ก่อสร้างหอถังประปา  บ.นา

หว้า ม.2 
เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค 

น้ าประปาอย่างพอเพียง 
 

ก่อสร้างประปาตาม
แบบมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค  
– บริโภค   

กองช่าง 
 

129 ติดต้ังเครื่องกรองน้ าประปา
สะอาดดื่มได้ บ.ค าหมาไน  

ม.3 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 
 

ก่อสร้างประปาแบบดื่ม
ได้ตามแบบมาตรฐาน 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีน้ าดื่มที่สะอาดมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 
 

130 โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล
ภายในหมูบ่้าน  บ.ค าหมาไน  
ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค   

ซ่อมแซมบ่อบาดาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีบ่อบาดาลเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 
 

131 ติดต้ังเครื่องกรองน้ าประปา
ขนาดใหญ่ (ประปาดื่มได้)  
บ.ร่องเข  ม.4 
 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 
 

ก่อสร้างประปาแบบดื่ม
ได้ตามแบบมาตรฐาน 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีน้ าดื่มที่สะอาดมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 จัดซื้อโอ่งเก็บน้ าฝน ขนาด 
2,000 ลิตร พร้อมฝาปิด  
บ.ร่องเข  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภคเพียงพอ 
 

โอ่งเก็บน้ าฝนขนาด 
2,000 ลิตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
 

กองคลัง 
 

133 โครงการขยายเขตประปา
รอบหมู่บ้าน  
บ.ร่องเข  ม.4 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตประปาตาม 
จุดต่าง ๆ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีใช้ อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

134 ขุดสระน้ าเพื่อผลิตน้ าประปา 
บ.สวาสดิ ์
ม.5 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 
 
 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส า 
หรับท าการ 
เกษตรและอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

135 โครงการเดินท่อประปาใหม่ 
รอบหมู่บ้าน  บ.สวาสดิ ์
ม.5 

เพื่อให้ระบบน้ าประปาที่มี
คุณภาพและประชาชนได้
ใช้น้ าประปาอย่างเพียงพอ 

เปลี่ยนระบบท่อประปา
รอบหมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าใช้

ส าหรับอุปโภค – 

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 ติดต้ังเครื่องกรองน้ าประปา
ในชุมชน (ประปาดื่มได้) 
บ.ไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 
 

ก่อสร้างประปาแบบดื่ม
ได้ตามแบบมาตรฐาน 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีน้ าดื่มที่สะอาดมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค  น้ าประปาที่
สะอาด 

กองช่าง 
 

137 ก่อสร้างประปาผวิดิน บ.ไร่

เจริญ ม.6 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 
 
 

ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับท าการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

138 โครงการติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปา (ประปาสะอาด
ได้)  
บ.ไร่เจริญ ม.6 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค เพยีงพอ
ทั่วถึง 

ติดต้ังเครื่องกรองน้ า
ตามแบบมาตรฐาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เครื่องกรองน้ าประปา 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139 โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล 

บ้านค าหมาไนม.3 
 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการอปุโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมบ่อบาดาลให้
ใช้การได้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีบ่อบาดาลเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ส าหรับการอปุโภค 

กองช่าง 
 

140 โครงการปรับปรุงบ่อน้ าดื่ม
ธรรมชาติ  (มุงหลังคา)  
บ.ค าหมาไน ม.3 

เพื่อให้มีบ่อน้ าธรรมชาติที่
สะอาด  ประชาชนได้
บริโภคน้ าที่สะอาด 
 

ปรับปรุงให้สะอาด 
พร้อมมุงหลังคา 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีหลังคามุงบ่อน้ าดื่ม
ธรรมชาติ   

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้
อุปโภค 

กองช่าง 
 

141 ก่อสร้างหอถังประปา  
หมู่ที่  1 -  7 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค 

น้ าประปาอย่างพอเพียง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาตาม
แบบมาตรฐาน 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 มีน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค – 

บริโภค   

กองช่าง 
 

142 โครงการขยายเขตประปา

รอบหมู่บ้านพรอ้มท่อ cpv  
หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตประปาตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 โครงการขยายเขตวางท่อ
ประปาหมู่บา้น บา้นไร่เจริญ 
ม.6 

เพื่อให้ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตประปาตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

144 โครงการขุดเจาะน้ า เพื่อท า
ประปาหมู่บา้น บา้นไร่เจริญ 
ม.6 

เพื่อให้ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

ขุดเจาะน้ าตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

145 โครงการขยายเขตประปา 
บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อให้ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ขยายเขตประปาตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ที่ 1 บ้าน

นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านนาเลิน  
หมู่ที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 170,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ที่ 2 บ้าน

นาหวา้ 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสญัจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านนาหว้า  
หมู่ที่ 2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 170,000 170,000 170,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

148 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 

3 บ้านค าหมาไน 
(สายทางนาย
วิเชียร คุมนัน) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านค าหมาไน  
หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 260,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 

4 บ้านร่องเข 
(นางบุญศรี  
ภูงอก) 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรพัย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านร่องเข  
หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 170,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ที่ 5 บ้าน

สวาสดิ ์

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสญัจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านสวาสดิ ์ 
หมู่ที่ 5  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 170,000 170,000 170,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ที่ 6 บ้าน

ไร่เจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-
มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 
บ้านไร่เจริญ  
หมู่ที่ 6  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

ดินลูกรัง ขนาดกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ 

- - 170,000 170,000 170,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

152 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ที่ 7 บ้าน

เหล่าใต้ 
จากต้นกระโดนถึงถ้ า
ปากกระบอกบ้าน
เหล่าใต้ 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ้านเหล่าใต้ 
หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 0.060 
กิโลเมตร  มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกวา่ 240 ตารางเมตร ไหล่

ทางลงดินลูกรัง ขนาดกว้างข้างละ 

0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

หรือตามสภาพพื้นที ่

- - 170,000 170,000 170,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

153 โครงการปรับปรุง
เส้นทางเข้าปุาช้า  
บ้านสวาสดิ ์ ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรไป-มา 
ได้สะดวกรวดเร็วมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.)บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5  ขนาดผิว

จราจร หนา 0.15 เมตร  ยาว 52 
เมตร  
มีพื้นไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร  
2. ขยายเขตประปาพร้อมระบบจา่ย

น้ า ยาว 224 เมตร 
3. ขยายเขตไฟฟาู ระยะทางยาว 

168 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 
 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ตลาดชุมชน  

ม.3  
บ้านค าหมาไน   

เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ตลาด
ชุมชน มีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

120 ตารางเมตร (ตาม

แบบ อบต.ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การปรับปรุง ต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ตามแบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 

มีอาคารอเนกประสงค์ 
สามารถใช้งานได้เป็น
อย่างด ี

กองช่าง 

155 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบท่อประปา (ท่อเมน) 

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 3 บ้าน

ค าหมาไน  

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
ให้พร้อมใช้งานและ
สามารถรองรับการใช้น้ า
ได้ 
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ท่อประปา (ท่อเมน) 
โดยใช้ท่อ 
PVC ขนาด 2 นิ้ว 

พร้อมงานต่อเชื่อม
ระบบจ่ายน้ าประปาเข้า
มิเตอร์ ความยาว 

2,000 เมตร (ตาม

แบบ อบต.ก าหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 การปรับปรุงระบบ 
ประปาเป็นไปตาม 
แบบที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

ประชาชนบ้านค า

หมาไน หมู่ที่ 3  
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

151 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
บริการนักท่องเท่ียว  
บ้านนาเลิน ม.1 

เพื่อให้มีห้องน้ าเพียงพอ
ส าหรับ 
ให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่มาเท่ียว
บริเวณน้ าตกผาหลวง 

ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ
น้ าตกผาหลวง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาเลินก าหนด 
ร้อยละ 100 

มีห้องน้ าเพียงพอ 
ในการให้บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่มา
เท่ียวบริเวณผาหลวง 

กองช่าง 

157 โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์

ขนาด 500 ลิตร 
ม.6 บ้านไร่เจริญ 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภคและบริโภค 
 

จัดซื้อถังไฟเบอร์ขนาด 

500 ลิตร 
- - 125,000 125,000 125,000 มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีน้ า

เพียงพอส าหรับท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

กองคลัง 
 

158 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนเวอร์ส เส้นทางข้างวัด
ไปห้วยตาหวัง 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว

ประมาณ 6 เมตร ตาม

แบบที่อบต.ก าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนสะพานคอนเวอร์ส 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

159 โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง

ศาลาอเนกประสงค์ ม.6  
บ.ไร่เจริญ 

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง
ศาลาอเนกประสงค์ 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 

จ านวน 10 ตัว 
ตัวละ 1,000 บาท 

- - 10,000 10,000 10,000 มีพัดลมติดผนัง จ านวน 

10 ตัว 
มีพัดลมติดผนังศาลา
อเนกประสงค์ 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องทาง
ข้างศาลาอเนกประสงค์ไปถึง
สะพานนาของ 
นายทองพูล  จันทรา 
ม.6  บ.ไร่เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสว่างในการใช้ศาลา
อเนกประสงค์ 

ไฟฟูาส่องทางตามจุด
ต่าง ๆ 

- - 15,000 15,000 15,000 จ านวนไฟส่องทางข้าง
ศาลาอเนกประสงค์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับแสง
สว่างในการใช้ศาลา
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 
 

161 โครงการหอกระจายขา่ว
ติดต้ังศาลาอเนกประสงค์ 
ม.6 บ.ไร่เจริญ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ติดต้ังอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวในศาลา
อเนกประสงค์ 

- - 150,000 150,000 150,000 มีอุปกรณ์ 
หอกระจายขา่ว 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองคลัง 

162 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพื่อ
บริการประชาชนภายใน
บริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

เพื่อบริการประชาชน
ภายในบริเวณส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน 

สร้างตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 

- - - 138,000 138,000 มีห้องน้ าเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อบริการประชาชน
ภายในบริเวณ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
เลิน 
 

กองช่าง 
 

163 โครงการศาลานาบุญ 
ม.7 บ้านเหล่าใต้ 

เพื่อมีศาลาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

ก่อสร้างศาลา 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างศาลา 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

มีศาลาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 โครงการเปลี่ยนแปลงหม้อ

แปลงจาก ขนาด 30 KVA 
เป็นขนาด  
50 KVA  
ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาด
หม้อแปลงไฟฟูาให้
เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 

เปลี่ยนแปลงหม้อแปลง

จาก ขนาด 30 KVA 
เป็นขนาด  
50 KVA 

- - 100,000 100,000 100,000 พลังงานไฟฟูาเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

165 โครงการเทคอนกรีตสนาม
กีฬาชุมชน 
ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
สนามกีฬาชุมชน 

เทคอนกรีต 
ขนาด 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 เทคอนกรีตตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด ร้อย

ละ 100 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
สนามกีฬาชุมชน 

กองช่าง 
 

166 โครงการวางท่อระบายน้ า
ตามหมู่บ้าน 
ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อจัดการน้ าเสยีใน
หมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ าตาม
หมู่บ้าน ที่ได้มาตรฐาน 

- - 150,000 150,000 150,000 วางท่อระบายน้ าที่ได้

มาตรฐาน ร้อยละ 100 
มีระบบการจัดการน้ า
เสียในหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

167 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
ซอยบ้านนางพรรณิภา   
สิลารักษ ์
ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนาง 
สีดา นามโคตร ถึงบ้าน 
นายผอง  นาหว้า 
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

169 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนาย 
สมแพง  กุมภาพันธ์ ถึงนา
ของนายถาวร   
ขนทรัพย ์
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

170 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวหรือเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ติดต้ังอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บา้น 

- - 150,000 150,000 150,000 มีอุปกรณ์ 
หอกระจายขา่ว 
ภายในหมูบ่้าน 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองคลัง 

171 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนางไพสี  บาศรี ไปทาง
ปุาช้า 
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

172 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากนาของ 
นายสมถิ่น  คงทน ถึง 
นาของนายสวาสดิ์  ศักดิวงค์ 

ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม และสัญจร ไป-
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ตามแบบที่ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนคอนกรีต 
ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา 

กองช่าง 
 

173 โครงการวางท่อประปาภูเขา
ชัน 
ระยะทาง 3 กม. 

ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อให้มีน้ าประปาใช้บน
ภูเขาชัน อย่างเพียงพอ 

วางท่อประปาภูเขาชัน 
ระยะทาง  
3 กม. 

- - 800,000 800,000 800,000 วางท่อประปาภูเขาชัน 
ระยะทาง  
3 กม.ได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 100 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้บนภูเขาชัน อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

174 โครงการจัดซ้ือถัง PVC 
ขนาด 1,000 ลิตร 
จ านวน 180 ถัง 
ม.5  บ.สวาสดิ์   

เพื่อให้ประชาชนมีถังเก็บ
น้ า ไว้ใช้ในการอปุโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ 

ซ้ือถัง PVC ขนาด 

1,000 ลิตร 
จ านวน 180 ถัง 
ถังละ 2,000 บาท 

- - 360,000 360,000 360,000 มีถัง PVC ขนาด 

1,000 ลิตร 
จ านวน 180 ถัง 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีถังเก็บน้ า 
ไว้ใช้ในการอุปโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

175 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสามแยก
บริเวณบ้านนายสูน  ภาระ
เวช ถึงสะพานห้วยสวาสดิ ์
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม และสัญจร ไป-
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่มีสภาพด ี
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 

กองช่าง 
 

176 โครงการซ่อมแซมไฟส่อง
ทาง จากถนนข้างศาลา
หมู่บ้าน ถึงโรงสีของนาย
สมบัติ   
แสงชมพู 
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟูาส่อง
ทางและมีไฟฟูาเพยีงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมไฟฟูาส่องให้มี
สภาพดี และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

- - 5,000 5,000 5,000 ไฟฟูาส่องสว่างใช้การได้
เพิ่มมากขึ้น 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

177 โครงการก่อสร้างศาลานา
บุญ 
(หรือศาลาพักศพ) 

ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อมีศาลาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

ก่อสร้างศาลา 
ขนาดกวา้ง  
4.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างศาลา 
ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

มีศาลาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

178 โครงการขยายเขตไฟฟูาไป
ปุาช้า 
บ้านร่องเข 

ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

179 โครงการจัดซ้ือพัดลมติด
เพดาน ศาลากลางบ้าน 
ม.4  บ.ร่องเข 

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดเพดาน 
ศาลากลางบ้าน 
 

จัดซื้อพัดลม 
จ านวน 2 ตัว 

 

- - 6,000 6,000 6,000 มีพัดลมติดเพดาน หรือ 

เสาไม้ จ านวน 2 ตัว 
มีพัดลมติดเพดาน 
หรือ เสาไม้ศาลา
กลางบ้าน 

กองคลัง 

180 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบา้น 
นายสูน  ภาระเวช ถึง 
ดานระแอ๋น   
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 

ขนาดถนน 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ก าหนดไว ้
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนเวอร์ส  
(Converse) 
ห้วยสวาสดิ ์
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งและสัญจร 
ไป-มา 

ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  6.00 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 มีสะพานคอนเวอร์ส 
ภายในหมูบ่้าน ได้
มาตรฐาน  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

182 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านร่องเขถึงบ้านค าหมาไน 
ม.4  บ.ร่องเข 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
เพียงพอกับการใช้ของ
ประชาชนในเขตพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 250,000 250,000 250,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

183 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ต่อจากสะพานร่องน้ าทว่ม  
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

184 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากหนา้วัดบา้นร่องเขถึงนา
ของ 
นายสมควร  สงสะอาด 
ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 

ถนน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ตามแบบที่ก าหนดไว ้
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากนาของ 
นายแดง  หอมหวน 
ถึงนาของนายสมควรสง
สะอาด 

ม.4  บ.ร่องเข 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน 

ม.3  บ.ค าหมาไน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม และสัญจร ไป-
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 ม. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 มีถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา 

กองช่าง 
 

187 โครงการไฟฟูาส่องทางรอบ
หมู่บ้าน 
ม.3  บ.ค าหมาไน 

เพื่อให้มีไฟฟูาส่องทาง
รอบหมู่บ้าน 
และประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-
มา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องทาง 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- - 60,000 60,000 60,000 ติดต้ังไฟฟูาตามแบบที่
ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

ไฟฟูาส่องทางรอบ
หมู่บ้าน 
และประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

188 โครงการวางท่อระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน 
ม.3  บ.ค าหมาไน 

เพื่อจัดการน้ าเสยีใน
หมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ าตาม
หมู่บ้าน ที่ได้มาตรฐาน 

- - 250,000 250,000 250,000 วางท่อระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

มีระบบการจัดการน้ า
เสียในหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

189 โครงการขยายเสียงตามสาย
รอบหมู่บ้าน 
ม.3  บ.ค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ติดต้ังอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บา้น 

- - 150,000 150,000 150,000 มีอุปกรณ์ 
หอกระจายขา่ว 
ภายในหมูบ่้าน 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

กองคลัง 

190 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนาย 
เสถียร  พิลาคุณ ถึง 
บ้านนายโตน  ค าแพงนาค 
ม.3  บ.ค าหมาไน 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาให้
เพียงพอกับการใช้ของ
ประชาชนในเขตพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
 

- - 60,000 60,000 60,000 ขยายเขตไฟฟูาตาม
แบบที่ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

191 โครงการก่อสร้างหอถัง

ประปาพร้อมขยายเขต ม.1 
บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค 

น้ าประปาอย่างพอเพียง 

ก่อสร้างหอถังประปา
ตามแบบมาตรฐาน 

- - 400,000 400,000 400,000 มีน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างเพียงพอ 

ประชาชนได้อุปโภค 

– บริโภค   

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

192 โครงการไฟฟูาส่องภายใน
หมู่บ้าน 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อให้มีไฟฟูาส่องทาง
รอบหมู่บ้าน 
และประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-
มา 

ติดต้ังไฟฟูาส่องทาง 
ตามแบบที่ก าหนด 
 

- - 60,000 60,000 60,000 ติดต้ังไฟฟูาตามแบบที่
ก าหนด 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 

100 
 

ไฟฟูาส่องทางรอบ
หมู่บ้าน 
และประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
 

193 โครงการจัดซ้ือโอ่งเก็บน้ า
ปูนซีเมนต์  
ขนาดใหญ ่
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ใน
ครัวเรือน 

จัดซื้อโอ่งเก็บน้ า
ปูนซีเมนต์ ขนาดใหญ่ 
ตามแบบที่ก าหนด 

- - 223,000 223,000 223,000 มีโอ่งเก็บน้ าปูนซีเมนต์ 
ขนาดใหญ่ ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนมีโอ่ง
ส าหรับกักเกบ็น้ าไว้
ใช้อุปโภค-บริโภค ใน
ครัวเรือน 

กองคลัง 

194 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
โดยลงหินคลุก 

ม.1  บ.นาเลิน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
พร้อมลงหินคลุก 

- - 50,000 50,000 50,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

195 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ทางไปนาของ 
นายเปลี่ยน  โพธิ์มั่น 

ม.1  บ.นาเลิน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

196 โครงการก่อสร้างทางน้ าล้น

หรือสปริงเวย์ (spling 
way) 2 จุด 

ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อควบคุมระดับน้ า ของ
ห้วย ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม 

ก่อสร้างสปริงเวย์ 

(spling way)  
2 จุด คือ 
1. ห้วยฮัง 
2. ห้วยขี้นก 

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างก่อสร้างสปริง
เวย์ ได้ตามแบบที่
ก าหนด และได้

มาตรฐาน ร้อยละ 100 

มีทางน้ าล้นช่วย
ควบคุมระดับน้ า ของ
ห้วย ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม 

กองช่าง 
 

197 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตในหมู่บ้าน 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการ 
สัญจรไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

198 โครงการขุดลอกคลองล า
ห้วยทา่แตง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดลองคลองตามจุดต่าง 
ๆ ตามแบบทีก่ าหนด 
 

- - 350,000 350,000 350,000 มีคลองน้ าเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีใช้อุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

199 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบหมู่บ้าน 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

200 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน   
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อจัดการน้ าเสยีใน
หมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อระบายน้ าตาม
หมู่บ้าน ที่ได้มาตรฐาน 

- - 200,000 200,000 200,000 วางท่อระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 

มีระบบการจัดการน้ า
เสียในหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

201 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
รอบหมู่บ้าน 

ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
ม.2 บ.นาหว้า 

 

เพื่อให้น้ าไหลเวียนได้ดี 
และให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร 
ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลองคลองตามจุดต่าง 
ๆ ตามแบบทีก่ าหนด 
 

- - 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 
ตามแบบที่ก าหนด 
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนมีใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค อยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

203 โครงการเทคอนกรีตสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้
สนามกีฬาประจ าหมู่บา้น 

เทคอนกรีต 
ขนาด 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 เทคอนกรีตตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด ร้อย

ละ 100 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
สนามกีฬาชุมชน 

กองช่าง 
 

204 โครงการกั้นฝายชะลอน้ าล า

ห้วยแคน และร่องภูลี  2 
จุด 

ม.2 บ.นาหว้า 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและอปุโภค
ของประชาชน 

ก่อสร้างฝายตามแบบ

มาตรฐาน 2 จุด ได้แก ่
จุดที่ 1 ล าห้วยแคน 
จุดที่ 2 ร่องภูลี 

- - 350,000 350,000 350,000 กั้นฝายชะลอน้ าล าห้วย
แคน ตามแบบ 
มาตรฐาน ร้อยละ 100 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคของประชาชน 

กองช่าง 
 

205 โครงการเทลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการใช้ลาน
อเนกประสงค์ 

เทคอนกรีต 
ขนาด 20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 เทคอนกรีตตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด ร้อย

ละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ลาน
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

206 โครงการเทหินคลุกถนน
ลูกรังรอบหมู่บ้าน 

ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
 

- - 150,000 150,000 150,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังตาม
แบบ 
ที่ก าหนดไว ้ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

207 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า เพื่อการเกษตร 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอในการใช้เพื่อ
การเกษตรของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ตามแบบที่ก าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูา ตาม
แบบที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

208 โครงการขยายเขตไฟฟูาจาก
สนามกีฬาถึงฮ่องเลิน 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาู
ให้เพียงพอในการใช้ใน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟูา ตาม
แบบที่ก าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟูา ตาม
แบบที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

มีไฟฟูาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
ของประชาชน 

กองช่าง 
 

209 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.1 บ.นาเลิน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

210 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.2 บ.นาหว้า 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 600,000 600,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

211 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.3 บ.ค าหมาไน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

212 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.4 บ.ร่องเข 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

400 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตาม 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

213 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.5  บ.สวาสดิ ์

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.6 บ.ไร่เจริญ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด  ตามแบบที่

ก าหนด ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ติก   
(Asphaltitik)คอนกรีตทับ

พื้นถนนเดิมที่ช ารุด ภายใน
เขตหมู่บ้าน 
ม.7 บ.เหล่าใต้ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

400 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติก   
(Asphaltitik) 
คอนกรีตทับพื้นถนน
เดิมที่ช ารุด   

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไป-มา 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216 โครงการจัดซ้ือหม้อแปลง
ไฟฟูาไฟฟูา เพื่อเพิก
กระแสไฟฟูา ภายในหมู่บา้น 

ม.1-7 

เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟาู 
ให้มีก าลังไฟเพียงพอกบั
การใช้งานของประชาชน
ในชุมชน 
 

จัดซื้อหม้อแปลง
ไฟฟูา พร้อมติดตั้ง 
ตามแบบมาตรฐานที่
ก าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟูา ที่
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
 

พลังงานไฟฟูา
เพียงพอกับการใช้
งานของประชาชน
ในชุมชน 

กองช่าง 

217 โครงการติดตั้งไฟฟูาท าฝาย

ชะลอน้ า หมู่ที่ 1-7 
เพื่อเพิ่มก าลังไฟฟูา ให้
เพียงพอต่อการท าฝาย
ชะลอน้ า ในชุมชน 
 

ติดต้ังไฟฟูา ตามแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ติดต้ังไฟฟูา ที่
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
 

พลังงานไฟฟูา
เพียงพอกับการท า
ฝายชะลอน้ า หมู่ที ่

1-7 

กองช่าง 

218 ค่าจ้างวิศวกรออกแบบ/
เขียนแบบ/ประมาณการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกร
ออกแบบ/เขียนแบบ/
ประมาณการ โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

จ่ายเป็นค่าจา้งวิศวกร
ออกแบบ/เขียนแบบ/
ประมาณการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ่ายเป็นค่าจา้ง
วิศวกร ตาม
อัตราที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

มีวิศวกรในการ
ออกแบบ/เขียน
แบบ/ประมาณการ 
โครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

219 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 

หมูที่ 1  
บ้านนาเลิน ต าบลนาเลิน 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 195 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร  
ปริมาตรคอนกรีต 
117 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 
0.50 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
(ตามแบบ  อบต.
ก าหนด) 

500,000 500,000 - - - 1. การ
ก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบ
แปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชน
พึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ 1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 
0.25 เมตร ความยาว

รวม 4,400เมตร มี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

13,200 ตารางเมตร

และมีปริมาตรดินถม 

3,300 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมงานวางท่อ

ระบายน้ า ขาด Ø 
0.40x1.00 เมตร 

จ านวน 5 ท่อน 
(พร้อมงานเกรดเกลี่ย
ปรับแต่ง) 

500,000 500,000 500,000 - - 1. ปรับปรุง 
ตามแบบ
แปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชน
พึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

221 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 

หมูที่ 2 บ้านนาหว้า สาย

ทางนายมาโนชน์  ศรีรา
เนตร ต าบลนาเลิน อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ี   

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
195 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
117 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่(ตามแบบ  
อบต.ก าหนด) 

600,000 600,000 - - 600,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

222 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่2 บ้านนาหว้า 
ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร 

ความยาว 1,270 กิโลเมตร 

ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 190.5 ลบม. 

- - - 260,000 260,000 1. ปรับปรุง 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

223 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่5 บ้านสวาสดิ์ 
ต าบลนาเลิน อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 เมตร 

ความยาว 1,270 กิโลเมตร 

ใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 190.5 ลบม. 

- - - 260,000 260,000 1. ปรับปรุง 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรถนนลูกรังโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง หมู่ที่6 บ้านไร่
เจริญ ต าบลนาเลิน อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร  
หนาโดยเฉลีย่ 0.05 

เมตร ความยาว 1,270 

กิโลเมตร ใช้ปริมาณหิน
คลกุไม่น้อยกวา่ 190.5 
ลบม. 

- - - 260,000 260,000 1. ปรับปรุง 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

225 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าภายในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน จ านวน 4 หอ้ง  

สนับสนุนตามแบบ
แปลน ที่อบต.ก าหนด 

- - - 20,000 20,000 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
 

มีห้องน้ าเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

226 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก(คสล) 

หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข สายทาง

นายสมศักดิ์  ผาก่ า  ต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
103 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 412 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
61.8 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง  

400,000 400,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

227 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ในหมู่บ้าน  หมู่

ที่ 4 บ้านร่องเข 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

4.00 เมตร หนา 0.04  
เมตร ระยะทางยาวรวม 

190 เมตร  มีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 760 ตาราง

เมตร พร้อมตีเส้นช่อง
จราจร 

400,000 400,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

228 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 

หมูที่ 5 บ้านสวาสดิ์ ต าบล

นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว
รวม 155 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 620 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
93 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง  

400,000 400,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตร  
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ ์
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขนาดกวา้ง 3.60x3.60 

เมตร สูง 11.90 เมตร 
พร้อมงานขุดเจาะบอ่
บาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 
มิลลิเมตร จ านวน 1 บ่อ 
ประเภทบ่อเปิด 

(Open hole) 

405,000 405,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 75 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

230 โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์ (บ่อนาย
สวย  บุค า) อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอบุลราชธาน ี

เพื่อให้ประชาชนได้

อุปโภค – บริโภค  

น้ าประปาที่สะอาด 

1.งานขยายเขตประปา ท่อ 

PVC ขนาด Ø 1 ½ ชั้น 

8.5 (ยาว 560 ม.)  
2.  งานติดต้ังปั้มสูบน้ าแบบ

จมน้ า ขนาด 1.5 แรงม้า 

(Submersible pum)  
1 เครื่อง 
3. งานติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา 

ขนาด 15 A พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด 
4. งานติดต้ังเสาไฟฟูา 

ขนาด 3 นิว้ จ านวน 8 ท่อน 
ยาว 4.50 เมตร พร้อมฝาอุด 

PVC และอุปกรณ์ครบชุด 
5. งานติดต้ังสายไฟฟูา 

ขนาด เบอร์16 SQ.MM 
ยาว 450 เมตร   

90,000 90,000 - - - ขยายเขตประปา หมู่ที่5 
บ้านสวาสดิ ์
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
 

ประชาชนได้อุปโภค 

– บริโภค  น้ าประปา

ที่สะอาด 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

231 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 
หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ สาย
ทางนายวินยั  อารุณ  ต าบล
นาเลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี    

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
155 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 620 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
93 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่(ตามแบบ  
อบต.ก าหนด) 
 
 
 

400,000 400,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ในการสัญจร 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 
หมูที่ 7  บา้นเหล่าใต้ สาย
ทางนายโสภา   ต าบลนา
เลิน อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม สัญจรไป-มา 
ของประชาชน และลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
195 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ปริมาตรคอนกรีต 
117 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ 
0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่(ตามแบบ  
อบต.ก าหนด) 
 
 

600,000 600,000 - - - 1. การก่อสร้างเป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

233 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าใต้ หมู่ที่ 7 
(นายไพศาล สุริบุตร) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม สัญจร
ไป-มา ของประชาชน 
และลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน 

ก่อสร้างตามแบบที่
อบต.ก าหนด 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. การก่อสร้าง
เป็นไป 
ตามแบบแปลน 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึง
พอใจ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
75 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

234 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล 
(เปุาบ่อ) ชนิดบอ่เปิด 

(open hole) เขต

รับผิดชอบ  อบต.นาเลิน  

เพื่อปรับปรุงบ่อ
บาดาล (เปุาบ่อ) ชนิด

บ่อเปิด (open 
hole) ในเขต

รับผิดชอบ  ของอบต.
นาเลิน 

ปรับปรุงบ่อบาดาล 
รวมจ านวน 14 บ่อ 
พร้อมติดตั้งปั้ม
ซัมเมิสซิเบิ้ล 

(Submersible 
pum) จ านวน 3 

เครื่อง ในหมู่ที่ 

1,3,5,6 และ 7 
 

200,000 200,000 - - - 1. ปรับปรุงบ่อ
บาดาล 
ตามแบบที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 
2. ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

มีน้ าเพียงพอต่อการ
ใช้อุปโภคของ
ประชาชนในเขตพื้นที ่

กองช่าง 

รวม 234 โครงการ 62,286,600 64,616,600 71,079,807 66,861,807 66,861,807    

 

 

 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

180 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาพนักงานกู้

ชีพฉุกเฉิน 1669 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการ พนกังาน 1669 
ในการปฏิบัติงานประจ า

รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669  
 

จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ

ฉุกเฉิน 1669 จ านวน  
6 คน 

448,800 448,800 482,800 475,200 475,200 อบต.นาเลิน มี

พนักงาน 1669 ครบ

ตาม จ านวน  6 คน 

มีพนักงาน 1669 ใน
การปฏิบัติงานดา้น
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ให้บริการแกป่ระชาชน 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจัดท าปูายหน่วยกู้

ชีพ 1669 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปาูย

หน่วยกู้ชีพ 1669 
 
 

จัดท าปูายหน่วยกู้ชพี 

1669 ตามแบบที่

ก าหนด 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 มีปูายหนว่ยกู้ชีพ 

1669 ของต าบล 
ที่ชัดเจน  

มีปูายหนว่ยกู้ชีพ 

1669 ของต าบลนา

เลิน 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับท า
ประกันภยัรถยนตภ์าคสมัคร

ใจ (ประกันภัยชั้น 1) 
รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 
(รถกระบะ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ท าประกันภัยรถยนต์ 
รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 
(รถกระบะ) ของ อบต.นา

เลิน 

ท าประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ(ประกันภยั

ชั้น 1) 

15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 ท าประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ

(ประกันภยัชั้น 1) 
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

1669 
จ านวน 1 คัน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 

1669 ของ อบต.นา

เลิน ได้รับความ
คุ้มครองด้านความ
เสียหายและอุบัติเหต ุ

ส านักปลัดฯ 

4 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าทีข่อง
เจ้าหน้าที่อปพร.ในการ
เฝูาระวังจุดตรวจและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

จัดท าตามงบประมาณ - - - 50,000 50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหนา้ที่
อปพร.ในการเฝูา
ระวังจุดตรวจและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่อปพร.ในการ
เฝูาระวังจุดตรวจและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ส านักปลัดฯ 

รวม  3 โครงการ 463,800 478,800 478,800 478,800 478,800 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
4.3 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์  หมู่ที่  3                          
บ้านค าหมาไน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็ก
ก่อนวยัเรียนให้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาการทุก
ด้าน 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์เพิ่มขึ้น 

เด็กก่อนวยัเรียนให้มี
การเรียนรู้และ
พัฒนาการทุกดา้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมเด็กเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาต ิ
ประจ าป ี2564 

เพื่อสนับสนุนเด็กได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

สนับสนุนงบประมาณ - - - 50,000 50,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับการร่วม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กให้
มีทักษะด้านวิชาการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

จัดท าโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางทักษะวิชาการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ด้านวิชาการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาครูผู้ดูแลเด็ก  
ก่อนเกณฑ์  จ านวน  4  คน 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ปริมาณเพียงพอกับ
จ านวนเด็กก่อนเกณฑ ์

สรรหาพนักงานจา้งตาม
ภารกิจ 

393,600 393,600 393,600 393,600 393,600 มีครูผู้ดูแลเด็กที่มี
คุณภาพ 

ครูผู้ดแูลเด็กมีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนเด็ก
ก่อนเกณฑ ์

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์  
สนามเด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนเกณฑ์   

ให้เด็กก่อนเกณฑ์มีสนาม
เด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 

จัดหาสนามเด็กเล่นที่ได้
มาตรฐาน 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีสนามเด็กเล่นที่มี
มาตรฐาน 

เด็กก่อนเกณฑ์มีสนาม
เด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการอุดหนุนนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  ให้แหล่ง
เรียนรู ้

แหล่งเรียนรู้มีความรู้ด้าน
นโยบายเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามแนวพระราชด าร ิ

สนับสนุนงบประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีแหล่งเรียนรู้ ด้าน
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

มีความรู้ด้านนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอาหารเสริม(นม)  
ส าหรับเด็กอายุ  1-3 ปี 
(ก่อนวยัเรียน) 
 

เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัย
เรียนมีร่างกายที่แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม   
(นมโรงเรียน) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กได้บริโภคนม เด็กก่อนวยัเรียนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

8 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
เสริม (นม)อย่างเพียงพอ 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กได้บริโภคนม
อย่างเพียงพอ 

เด็กได้รับอาหารเสริม 
(นม)อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการค่าอาหาร 
เสริม (นม) ในโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เพื่อพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

จัดซื้อ อาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. จ านวน 3 แห่ง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาเลิน 

จ านวน 1 แห่ง 

800,000 800,000 823,966 860,366 860,366 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

จ านวน 3 แห่ง และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาเลิน 

จ านวน 1 แห่ง 

นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงและมี
น้ าหนัก สว่นสูงตาม
เกณฑม์าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

กอง
การศึกษา 

10 อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

เพื่อให้นักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 
3 แห่ง 
ร.ร.บ้านนาเลิน 

460,000 บาท 
ร.ร.บ้านค าหมาไนร่อง
เข 
572,000 บาท 
ร.ร.บ้านสวาสดิ์ 
576,000 บาท 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,596,000 1,596,000 อุดหนุนค่าอาหาร

กลางวัน จ านวน 3 
แห่ง ตามอัตราที่
ก าหนด ครบร้อยละ 

100 

นักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย
ศูนย์ก่อนเกณฑ ์
 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
ก่อนเกณฑ์ท่ีจะเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 

จัดท าโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมที่ดีส าหรับ
เด็กๆ 

จัดกิจกรรมให้เด็กกอ่น
เกณฑ์ท่ีจะเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา 

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาเลิน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

สนับสนุนโครงการ 150,000 150,000 150,000 30,000 30,000 มีความเข้าใจเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดหารถรับส่ง
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
เดินทางไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภยั 

จัดจ้างรถรับส่งนักเรียน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 เกิดความปลอดภยั
กับนักเรียน 

เด็กนักเรียนเดินทางไป
มาอยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน ต าบลนาเลิน 

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
สภาเด็กและเยาวชน 
 
 

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนสภาเด็ก สภาเด็กและเยาวชนมี
ความเข้มแข็งสามัคคี 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 
 

จ้างเหมาพนักงานท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน
สะอาด ,จา้งเหมา
แรงงาน ช่วยเหลือดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 จ้างเหมาบริการ
พนักงานท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 
ตามอัตราที่ก าหนดครบ

ร้อยละ 100 

มีพนักงานในการท า
ความสะอาดสถานที่ 
และดูแลเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน 
 

ส านักปลัดฯ 

16 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเลิน 

จ้างเหมาพนักงานผู้ชว่ย
ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 
 

96,000 96,000 96,000 90,000 90,000 จ้างเหมาพนักงานผู้ชว่ย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ตามอัตราที่ก าหนดครบ

ร้อยละ 100 

มีพนักงานผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 
 

ส านักปลัดฯ 

17 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านธุรการและงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมายของกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการและ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ้างเหมาพนักงานใน
การปฏิบัติงานดา้น
ธุรการ 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาพนักงานใน
การปฏิบัติงานดา้น
ธุรการตามอัตรา 
ที่ก าหนดครบร้อยละ 

100 

มีพนักงานเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ
และงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมายของกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัดฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจ้างเหมาบริการรถ
รับ-ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน 

เพื่อจัดให้มีการบรกิารรถ
รับ-ส่ง เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 

จ้างเหมาพนักงานผู้ชว่ย
ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ้างเหมาพนักงาน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน 
นาเลิน 
ตามอัตราที่ก าหนด

ครบร้อยละ 100 

มีรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน 

ส านักปลัดฯ 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ในจัดการเรียนการสอน 
และสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน แก่นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

1. ค่าสนับสนุนอาหาร

กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 

137,200 บาท 

2. ค่าจัดการเรียนการ

ของสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาเลิน จ านวน 

47,600 บาท 

 

- - 216,440 216,440 216,440 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และนักเรียนร้อยละ 

100 ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
จัดการเรียนการสอน 
และอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลนาเลิน มี
คุณภาพ และนกัเรียน
ได้รับอุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการจัดท าแฟูมสะสม
งาน 

เพื่อให้การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็กเล็กมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

เด็กนักเรียน - - 1,000 1,000 1,000 1 โครงการ เด็กได้รับประสบการณ์
เรียนรู้ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน 

ส านักปลัด 

21 โครงการผลิตส่ือการเรียน
การสอน 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสื่อใช้
อย่างถูกตอ้งกับหนว่ยการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

เด็กนักเรียน - - 5,000 5,000 5,000 สื่อการเรียนการสอน เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอนการจัด
ประสบการณ์ 
ให้กับเด็กอยา่ง 
หลากหลายและ
เพียงพอ 

ส านักงาน 
ปลัด 

22 โครงการจัดซ้ือเครื่อง 
เล่นสนามกลางแจ้ง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการ 
ทั้งด้านความรู้และ
สติปัญญา 
ที่ดีสมกับวัย 

เด็กเล็กมี 
พัฒนาการที่ดี 
ขึ้น 

- - 10,000 10,000 10,000 เครื่องเล่น 
สนาม 
กลางแจ้ง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ 
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครอง 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะ
ได้ชี้แจง 
แนวทางการ 
ด าเนินการ การจัดการ
เรียน 
การสอนให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

ผู้ปกครองเข้าใจ 
และให้ความ 
ร่วมมือในการ 
จัดการเรียนการ 
สอน 

- - 2,000 2,000 2,000 โครงการ ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมอยา่ง
พร้อม 
เพียงกันและรับทราบ 
แนวทางการพัฒนาเด็ก 

ส านักงาน 
ปลัด 

24 โครงการส่งเสริม 
สุขอนามัยในช่องปาก 
ของเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้จัก
การแปรงฟัน  
ที่ถูกวธิีเพื่อปูองกัน 
ฟันผุ 

เด็กนักเรียน - - 1,000 1,000 1,000 โครงการ เด็กเล็กมีฟันที่ไม่ผุ สะอาด ส านักงาน 
ปลัด 

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
และโภชนาการ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
โภชนาการที ่
ถูกหลักอนามัย ได้ 
สารอาหารครบทั้ง  
5 หมู่เจริญเติบโต 
สมวัย 

เด็กนักเรียน - - 1,000 1,000 1,000 โครงการ เด็กเล็กมีโภชนาการที่ถูกหลัก
อนามัยได้สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ 
เจริญเติบโตสมวัย 

ส านักงาน 
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการการศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการ 
หลีกเล่ียงและปฏิเสธ 
การใช้ยาเสพติดและความ
รุนแรง 

จัดกิจกรรมเพื่อ 
ต่อต้านการใช้ยา 
เสพติดให้เด็ก 
นักเรียน 

- - 12,000 12,000 12,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมีทักษะในการ
หลักเล่ียงและปฏิเสธการใช้ยา
เสพติดและความรุนแรง 

ส านักงาน 
ปลัด 

27 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาส าหรับศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน ค่ากจิกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ 
เรียนเครื่องแบบ 
นักเรียนกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน ฯลฯ 

- - 35,000 35,000 35,000 จ านวน 
นักเรียนที่ 
ได้รับ 

แบ่งเบาภาระของ 
ผู้ปกครอง เด็ก 
นักเรียนมีอุปกรณ์การ 
เรียนครบ มี 
พัฒนาการสมวยั 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  28 โครงการ 4,921,600 4,821,600 5,030,006 5,030,006 5,030,006 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย์ ศสมช. (สาธารณ 
สุขมูลฐานประจ าหมูบ่้าน) 
หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า 

เพื่อให้บริการด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้นของ
ประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

2 สนับสนุนชุดปฐมพยาบาล
แก่คนปุวยในต าบลนาเลิน 

เพื่อให้บริการด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้นของ
ประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีชุดปฐมพยาบาล
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  
ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เรื่อง
สุขภาพและดูแลตนเองขั้น
พื้นฐานได้ 

สนับสนุนงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สาธารณสุขมูลฐานมี
ศักยภาพ 

ประชาชนมีความรู้และ
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาอนามยัแม่
และเด็ก  ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้แม่และเด็กมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง
ทั้งก่อนและหลังคลอด 

สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็ก 

แม่และเด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงทั้ง
ก่อนและหลังคลอด 

ส านักปลัด 

5 สนับสนุนโครงการ 
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุนมีงบประมาณ
ในการด าเนินการ
เพิ่มเติม 

เพื่อให้สุขภาพของคนใน
ชุมขนดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ใน
การปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนให้แก่ประชาชน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

พัฒนาชุมชน 

7 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ใน
การปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
 

ประชาชนเข้าใจและมี
ความรู้ในการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

พัฒนาชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคมือเท้าปาก 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ใน
การปูองกันโรคมือเท้า
ปาก 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์และ
ปูองกันโรคมือเท้าปาก 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัโรคมือเท้าปาก 
และการปอูงกันการ
แพร ่
กระจายเช้ือ 

พัฒนาชุมชน 

9 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคเอดส์ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วโรค
เอดส์ การปูองกันและ
รักษา 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส ์

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันโรค
เอดส ์

พัฒนาชุมชน 

10 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อปรับปรุงด้านภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ของเด็ก อยา่งเหมาะสม 

สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการ 

- 6,300 6,300 6,300 6,300 เด็กตามกลุ่ม 
เปูาหมายเขา้ร่วมการ
โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ครบร้อย

ละ 100 

เด็กในพื้นที่ ได้รับการ
ส่งเสริมด้านโภชนาการ
และสุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าประจ าหมู่บ้าน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัวธิีการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข 
ให้กับ 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการอบรมอาสาสมัคร
ฉีดวัคซีน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัโรคมือเท้าปาก 
และการปอูงกันการ
แพร ่
กระจายเช้ือ 

พัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

194 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน

ต าบลนาเลินทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ในด้านสาธารณสุข 
และสามารถปฏิบัติตน
เพื่อให้มีสุขภาพที่ด ี
ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลจากโรค 

ด าเนินการจัดโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
ทั้ง 7 หมู่บ้านๆละ 3 
โครงการ ให้เหมาะสม
กับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ชุมชน/
หมู่บ้าน 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนหมูบ่้านที่
ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ทั้ง 7 
หมู่บ้าน ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนได้รับความรู้
ในด้านสาธารณสุข และ
สามารถปฏบิัติตน
เพื่อให้มีสุขภาพที่ด ี
ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลจากโรค 

พัฒนาชุมชน 

13 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
บ้านนาเลิน ม.1 
 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัมะเร็งเต้า
นม 

- 6,350 6,350 6,350 6,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัภยัของมะเร็ง
เต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว  อย่างถูกวิธ ี

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน  บา้นนาเลิน ม.1 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน ใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
สารไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

- 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนในพื้นที ่
มีความรู้เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
 

15 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ บ้านนาเลิน  
ม.1 
 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

- 6,300 6,300 6,300 6,300 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 
บ้านนาหว้า ม.2 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ 
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

- 6,350 6,350 6,350 6,350 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 

ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพื้นที่ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ บ้านนาหวา้  
ม.2 
 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

- 6,300 6,300 6,300 6,300 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

18 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  

บ้านนาหว้า ม.2 

เพื่อปรับปรุงด้านภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ของเด็ก อยา่งเหมาะสม 

สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการ 

- 7,350 7,350 7,350 7,350 เด็กตามกลุ่ม 
เปูาหมายเขา้ร่วมการ
โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ครบร้อย

ละ 100 

เด็กในพื้นที่ ได้รับการ
ส่งเสริมด้านโภชนาการ
และสุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

19 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 
บ้านค าหมาไน ม.3 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ 
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

- 6,350 6,350 6,350 6,350 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 

ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพื้นที่ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  
บ้านค าหมาไน  ม.3 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

21 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน   
บ้านค าหมาไน  ม.3 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน ใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
สารไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนในพื้นที ่
มีความรู้เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
 

22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
บ้านร่องเข ม.4 
 
 
 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัมะเร็งเต้า
นม 

6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัภยัของมะเร็ง
เต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว อยา่งถูกวธิ ี

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ บ้านร่องเข 
ม.4 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน  บา้นร่องเข  ม.4 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน ใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
สารไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนในพื้นที ่
มีความรู้เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
 

25 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
บ้านสวาสดิ ์ม.5 
 
 
 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัมะเร็งเต้า
นม 

6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัภยัของมะเร็ง
เต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว อยา่งถูกวธิ ี

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 
บ้านสวาสดิ ์ม.5 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ 
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 

ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพื้นที่ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ส านักปลัด 
 

27 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ บ้านสวาสดิ ์

ม.5 
 
 

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพประชาชนในพื้นที ่

สนับสนุนการออก
ให้บริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ 
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

28 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
บ้านไร่เจริญ ม.6 
 
 
 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัมะเร็งเต้า
นม 

6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัภยัของมะเร็ง
เต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว อยา่งถูกวธิ ี

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 
บ้านไร่เจริญ ม.6 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ 
และสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 แม่และเด็กตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 

ครบร้อยละ 100 

แม่และเด็กในพื้นที่ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ส านักปลัด 
 

30 โครงการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ 

สนับสนุนตาม
งบประมาณ 

- - - 15,000 15,000 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมาย ใน
พื้นที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ ร้อยละ 

100 

ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับการ
ระงับโรคติดต่อ 
 

ส านักปลัด 
 

31 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 
 
 
 

เพื่อประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัมะเร็งเต้า
นม 

6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัภยัของมะเร็ง
เต้านม  
ครบร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
โรคมะเร็งเต้านม และ
ปฏิบัติตัว อยา่งถูกวธิ ี

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน   
บ้านเหล่าใต้ ม.7 
 
 
 

เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน ใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นที ่

จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัประโยชน์ของ
สารไอโอดีน และโรคที่
เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน 

7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 ประชาชนตาม
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
การอบรมความรู้
เกี่ยวกบัโรคขาดสาร
ไอโอดีน ครบร้อยละ 

100 

ประชาชนในพื้นที ่
มีความรู้เกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ส านักปลัด 
 

33 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันโรค
พิษสุนัขบ้า  
และรณรงค์การฉีดวัคซีน
ปูองกัน 

จัดอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ  ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
 

ประชาชนเข้าใจและมี
ความรู้ในการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

พัฒนาชุมชน 

34 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ากับ
สัตว์เล้ียงในชุมชน 

ประชาสัมพันธก์าร
ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ในชุมชน 

40,000 40,000 40,000 47,600 47,600 ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้ากับสัตว์
เล้ียงในชุมชน 

มากกว่าร้อยละ 50 

สัตว์เล้ียงได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

พัฒนาชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) เชิง
รุก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.)  
เชิงรุก 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการ จ านวน 7 
หมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 
บาท 

- - 35,000 35,000 35,000 จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการ ตามอัตราที่
ก าหนด ครบร้อยละ 

100 

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
ได้รับการสนับสนุนด้าน
การออกหมู่บ้านเชิงรุก 

พัฒนาชุมชน 

36 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่า
ปุวยการส าหรับนกับริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนค่าปุวยการ
ส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับนักบริบาล 

หมู่บ้านละ 2 คน 

- - 12,000 12,000 12,000 จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการ ตามอัตราที่
ก าหนด ครบร้อยละ 

100 

นักบริบาลท้องถิ่น  
ได้รับการสนับสนุนค่า
ปุวยการ ในการออก
ติดตามเยี่ยมผู้ปุวย
ชุมชน 

พัฒนาชุมชน 

37 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ต าบลนาเลิน 

ให้ อสม. มีความรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม 

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม.เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

อสม.มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

พัฒนาชุมชน 

38 โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ 
ปูองกันโรค 
ไข้เลอืดออก 

จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ 
และจัดกิจกรรม 
รณรงค์ปูองกัน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ประชาชนที่เป็น 
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

ประชาชนม ี
อัตราเป็น 
ไข้เลือดออก 
ลดลง 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  38 โครงการ 457,350 690,000 787,000 787,000 787,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปันรัก ปันน้ าใจ  
ห่วงใยผู้สูงอายแุละผู้พิการ 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
เครื่องอุปโภค-บริโภค ยา
สามัญประจ าบ้านที่จ าเป็น
ให้แก่ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร 

สนับสนุนเครื่องอุปโภค-
บริโภค ยาสามัญประจ า
บ้านที่จ าเป็นใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 
ในเขตต าบลนาเลิน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 
ได้รับการสนับสนุน
เครื่องอุปโภค-บริโภค 

ร้อยละ 100 
 

ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการ 
ได้รับเครื่องอุปโภค-
บริโภค และยาสามัญ
ประจ าบา้นที่จ าเป็น 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลนาเลิน 

เพื่ออบรมส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพใหแ้ก่ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

จัดอบรมส่งเสริมด้าน
การประกอบอาชพี แก่ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ   
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80  
 

ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
น าความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุต าบลนาเลิน 

เพื่ออบรมส่งเสริม
ด้านการประกอบ
อาชีพให้แก่ ผู้สูงอาย ุ

จัดอบรมส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพ แก ่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ   
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80  
 

ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

ส านักปลัด 

รวม  3 โครงการ 0 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.6 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุาชุมชน  
(ไม้พยุง) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดซื้อกล้าไม้พยุงเพื่อ
แจกให้ชาวบา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มจ านวนปาุไม้ ประชาชนร่วมใจ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หมู่ที่  1   บา้นนาเลิน    

เพื่อให้ประชาชนรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ด ี

สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 

ประชาชนมีความรัก
และหวงแหนทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนโครงการปุาชุมชน 
ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้ประชาชนรักและ
หวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ด ี

สนับสนุนงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปลูกปุาชุมชน ประชาชนมีความรัก
และหวงแหนทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดท าโครงการประกวด
หมู่บ้านชุมชนพอเพยีง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดสรรงบประมาณ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส่งเสริมให้ชุมชนสร้าง
นิสัยในการพอเพยีง 

ประชาชนในท้องถิ่น
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

5 จัดท าโครงการปลูกปาุเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา                    รัก
ธรรมชาติ 

จัดสรรงบประมาณ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ 

ประชาชนในท้องถิ่น รัก
สิ่งแวดล้อมรักปุา                    
รักธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

6 จัดท าโครงการปลูกปาุ
ทดแทน  

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา                    รัก
ธรรมชาติ 

สนับสนุนกล้าไม้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนปาุไม้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่น รัก
สิ่งแวดล้อม  รักปุารัก
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

7 จัดท าโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น รักสิ่งแวดล้อม  
รักปุา                    รัก
ธรรมชาติ 

สนับสนุนกล้าไม้ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการอนุรักษ์ปาุเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่น รัก
สิ่งแวดลอ้ม  รักปุา รกั
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

8 สนับสนุนโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธก์ารก าจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักคัดแยกขยะ 
และรู้จักวธิีก าจัดขยะ 

สนับสนุนงบประมาณ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีการก าจัดขยะมูล
ฝอยอยา่งถูกวิธ ี

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักคัดแยกขยะ และ
รู้จักวิธกี าจัดขยะ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ  1  ถัง  1  บ้าน  
(ถังขยะ) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักคัดแยกขยะ 
และรู้จักวธิีก าจัดขยะ 

จัดซื้อถังขยะ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 มีจ านวนถังขยะเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้จักคัดแยกขยะ และ
รู้จักวิธกี าจัดขยะ 

กองคลัง 

10 โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะใน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น โดยมีทิ้งขยะที่เดียวใน
ต าบลนาเลิน 

จัดหาที่ทิ้งขยะที่
เหมาะสม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

โดยมีทิ้งขยะในต าบลนา
เลิน ท าให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

11 โครงการขยะรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า   

สนับสนุนงบประมาณ 
จัดการฝึกอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รู้จักวิธีน าขยะมาใช้
ใหม่ และแปรสภาพ
เป็นเงิน 

ประชาชนในท้องถิ่นใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
เข้าใจถึงการน าสิ่งของ
มา         รีไซเคิล  

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  และรู้จกัการ
จ าหน่ายขยะ 

น าขยะมาและเป็น
สิ่งของ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีธนาคารขยะ
ประชาชนรู้จักแปร
สภาพขยะเป็นเงิน
หรือสิ่งของ 

ประชาชนในท้องถิ่นใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
เข้าใจถึงการน าสิ่งของ
มา         รีไซเคิล  

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จัดซื้อเต็นท์  เพื่อใช้ในชุมชน  
บ.นาเลิน 

เพื่อใช้ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีเต็นท์ใช้ร่วมกันใน
ชุมชน 

มีสถานที่พักเวลามีการ
จัดงานหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ 

กองคลัง 
 

14 จัดซื้อถังขยะภายในหมูบ่้าน  
บ.นาเลิน 

เพื่อให้ชุมชนสะอาดถกู
สุขลักษณะ 

จัดซื้อตามจ านวน
ครัวเรือน 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีจ านวนถังขยะเพิ่ม
มากขึ้น 

ชุมชนสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

กองคลัง 

15 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยาย
เสียง (พร้อมชุด) บ้านนา
หว้า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องเสียงที่ใช้การได้
ดี 

ประชาชนได้รับบริการ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 

16 จัดซื้อเก้าพลาสติก  
บ.นาเลิน  จ านวน  100 ตัว 

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
ชุมชน 

จัดซื้อเก้าพลาสติก บ.
นาเลิน  จ านวน  100 
ตัว 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเกา้อี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

มีเก้าอี้ประโยชน์ร่วมกัน
ในชุมชน 

กองคลัง 

17 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
อัคคีภัย  และไฟปุา  หมู่ที่ 1 
- 7 

เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
อัคคีภัย และไฟปุา  หมู่ที ่

1 - 7 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
จ านวน  1  คัน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีรถดับเพลิงใน (เงิน
รายได้หรือเงิน
อุดหนุน) 

มีรถบรรเทาภัยแล้ง  
อัคคีภัย และไฟปุา   

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ พร้อม
เก้าอี้  บ้านนาหวา้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรว่มต่าง ๆ 

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีโต๊ะ เก้าอี้เพิ่มมาก
ขึ้น 

มีโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมตา่ง ๆ 

กองคลัง 
 

19 โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ศพ  เอนกประสงค์   
บ้านค าหมาไน 

เพื่อใช้ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาที่ได้มาตรฐาน สถานที่พักเวลามีการจัด
งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

20 โครงการจัดตั้งตลาดนัด
ชุมชน บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

จัดตั้งตลาดนัดชุมชน   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีตลาดนัดชุมชน ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับขายและ
แลกเปลีย่นสินค้า 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างปูอมยาม
จุดตรวจ อปพร. บ้านค า
หมาไน 
 

เพื่อให้มีจุดตรวจ อปพร.
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีปูองยาม อปพร. มีจุดตรวจ อปพร.
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

กองช่าง 

22 โครงการจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ 
บ้านค าหมาไน  
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

จัดซื้อเต็นท์   
จ านวน  2  หลัง 
เก้าอี้ 100  ตัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเต็นท์ผ้าใบเพิ่มขึ้น มีเต็นท์ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมตา่ง ๆ 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายรอบหมูบ่้าน  
บ้านค าหมาไน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องเสียงใช้การได้
ดี 

ประชาชนได้รับบริการ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 

24 โครงการจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ 
บ้านร่องเข 
 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

จัดซื้อเต็นท์   
จ านวน  1  หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเต็นท์ใช้จัดงาน มีเต็นท์ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมตา่ง ๆ 

กองคลัง 

25 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
พลาสติก  บ้านร่องเข 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรว่มต่าง ๆ 

จัดซื้อเก้าอี้พลาสตกิ 
จ านวน 100 ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเก้าอี้เพิ่มมากขึ้น มีเก้าอี้ ใช้ในการจัด
กิจกรรมส่วนร่วมตา่ง ๆ 

กองคลัง 

26 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายรอบหมูบ่้าน บ้าน
สวาสดิ ์
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องเสียงดีขึ้น ประชาชนได้รับบริการ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 

27 โครงการซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์พร้อมห้องน้ า
และไฟฟูา  บ้านสวาสดิ ์
 

เพื่อใช้ในการจัดงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ดี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศาลามีสภาพด ี มีสถานที่พักเวลามีการ
จัดงานหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการจัดซ้ือรถเข็น
ส าหรับคนพิการ บ้านสวาสดิ ์

เพื่อให้คนพิการในหมู่บา้น รถเข็นคนพิการ จ านวน 
1 คัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีรถเข็นส าหรับคน
พิการอย่างเพียงพอ 

คนพิการในหมู่บ้านมี
รถเข็นใช้ 

กองคลัง 

29 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ 
จ านวน 100 ตัว และเต็นท์ 

บ้านละ 2 หลัง หมู่ที่ 1-7 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรว่มต่าง ๆ 

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้  เต็นท์ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีโต๊ะเกาอี้เต็นท์ 
อย่างเพียงพอ 

มีโต๊ะ เก้าอี้  เต็นท์  ใช้
ในการจัดกิจกรรมส่วน
ร่วมต่าง ๆ 

กองคลัง 
 

30 ก่อสร้างเมรุเผาศพในวัด บ.
เหล่าใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรว่มต่าง ๆ 

เมรุเผาศพตามแบบ
มาตรฐาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีเมรุในวัด ประชาชนใช้ในการจัด
งานศพ 

กองคลัง 
 

31 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ศพ  พร้อมติดตั้งไฟฟูาและ
ห้องน้ า บา้นเหล่าใต้ 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาพักศพ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาใช้จัดกิจกรรม มีศาลาใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้างห้องน้ าที่
ศาลาเอนกประสงค์  บา้น
เหล่าใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรว่มต่าง ๆ 

ก่อสร้างห้องน้ าแบบ
มาตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีห้องน้ าในศาลา
เอนกประสงค์ 

มีห้องน้ าในศาลา
เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมส่วนร่วม
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 

212 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการจัดตั้งตลาดนัด
ชุมชนแยก กกกระโดน 
บ้านเหล่าใต้ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

จัดตั้งตลาดนัดชุมชน   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีตลาดนัดชุมชน ประชาชนมีสถานที่
ส าหรับขายและ
แลกเปลี่ยนสินค้า 

ส านักปลัด / 
กองคลัง 

 

34 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาและหอ้งน้ า บา้นไร่
เจริญ 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาเอนกประสงค์
ตามมาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

เพื่อให้มีตลาดในชุมชน ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีตลาดชุมชน ตลาดชุมชนมีคุณภาพ กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมกลางหมู่บา้น บา้น
นาหวา้ ม.2 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
ตามแบบมาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาประชาคมตาม
มาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์คอนกรีต  
บ้านค าหมาไน ม.3 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
ตามแบบมาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศาลาเอนกประสงค์
ตามมาตรฐาน 

มีศาลาใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
เข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างประตูเข้า
หมู่บ้าน 
ตามแบบมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน 
ตามแบบมาตรฐาน 

มีซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงตามสาย  
บ้านไร่เจริญ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เครื่องเสียงที่ใช้การได้
ดี 

ประชาชนได้รับบริการ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 

40 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงตามสาย  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดซื้อตามแบบ
มาตรฐาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เครื่องเสียงที่ใช้การได้
ดี 

ประชาชนได้รับบริการ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองคลัง 
 

41 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ศพ บ้านเหล่าใต้ ม.7 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่วนร่วมต่าง ๆ 

ก่อสร้างศาลาพักศพ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีศาลาใช้จัดกิจกรรม มีศาลาใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างห้องน้ าใน
หมู่บ้าน  
บ้านเหล่าใต้ ม.7 
 

เพื่อให้มีห้องน้ าเป็นสัด
เป็นส่วน 

ก่อสร้างห้องน้ าตาม
แบบมาตรฐาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีห้องน้ าเพิ่มขึ้น มีห้องน้ าเป็นสัดส่วน 
ตามแบบมาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซ้ือผ้าห่มกันหนาว 
ตรา โตโต้  
บ้านร่องเข ม.4 

เพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว 
ตามงบประมาณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับผ้าห่ม
กันหนาว 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

44 โครงการก่อสร้างห้องน้ าคน
พิการ 
 

เพื่อบริการประชาชนที่
พิการ 

ก่อสร้างห้องส าหรับคน
พิการในบริเวณ (เงิน
รายได้หรือเงินอุดหนุน)
นาเลิน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีห้องน้ าบริการ ผู้มาติดต่อราชการ  คน
พิการได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการจัดซ้ือท่อเพื่อปลูก
ผักสวนครัวบริเวณหน้าบา้น 

ม.6  บ.ไร่เจริญ 

เพื่อจัดซื้อท่อเพื่อปลูกผกั
สวนครัวบริเวณหน้าบา้น
แต่ละครัวเรือน 
 

จัดซื้อท่อเพื่อปลูกผัก

สวนครัว ขนาด 80 ซม.  

จ านวนครัวเรือนละ 2 
ท่อ 

- - 50,000 50,000 50,000 มีท่อ ขนาด 80 ซม. 

ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนแต่ละหลังคา
เรือนได้รับท่อเพื่อปลูก
ผักสวนครัว 

ส านักปลัด 

46 โครงการจัดซ้ือจักรเย็บผ้า

แบบเท้าเหยยีบ (ถีบ) ม.6 
บ.ไร่เจริญ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สร้างรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเยบ็ผ้า 
 

จัดซื้อจักรเย็บผ้าแบบ
เท้าเหยียบ 

ตามแบบที่ก าหนด 

- - 10,000 10,000 10,000 มีจักรเย็บผ้าแบบเท้า
เหยียบที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสามารถสร้าง
รายได้จากการประกอบ

อาชีพเย็บผา้ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชนต าบลนาเลิน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน มีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะ และก าจัด
ขยะในชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
นาเลิน 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ 

75 

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง ชุมชนน่าอยู่น่า
อาศัยมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

48 โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล
นาเลินและประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม
บริเวณถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ลดขยะมูลฝอย และลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

ปรับปรุงคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาเลิน หมู่ที่ 

1 โดยปลูกดอกเฟือ่งฟูา

สีแดงหรือสีชมพู ขนาด

ความสูงประมาณ 50-
60 เซนติเมตร ในวงบ่อ

ซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 80 
เซนติเมตร จ านวน 

100 ต้น ทั้งสองข้าง

ทาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. ประชาชนมี

ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ 

75 
2. การปลูกปลูก

ดอกเฟื่องฟูาสี
แดงหรือสีชมพู 
ตามเปูาหมายที่
ก าหนด ครบ 
ร้อยละ 100 

1. องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาเลินและ
ประชาชนในมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวณถนน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
2. มีพื้นที่สีเขียว ลด

ขยะมูลฝอย และลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

ส านักปลัด 

รวม  48 โครงการ 10,100,000 10,100,000 10,190,000 10,190,000 10,190,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจดัการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
4.9 แผนงาน การพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
ทดสอบน้ าประปาในต าบล
นาเลิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบ
น้ าประปาในต าบลนาเลิน 
ของงานกิจการประปา 

จ้างเหมาบริการทดสอบ
น้ าประปาในต าบลนา
เลิน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้างเหมาบริการ
ทดสอบน้ าประปา 
ตามที่ก าหนด 
ครบร้อยละ 100 

มีการทดสอบน้ าประปา
ในต าบลนาเลิน 
 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงาน 
เปิด-ปิด น้ าประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเปิด-ปิด 
ระบบน้ าประปาหมู่บา้น 
และซ่อมบ ารุงรักษาระบบ
ประปา 

จ้างเหมาพนักงาน
บริการเปิด-ปิด  ระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน และ
ซ่อมบ ารุงรักษาระบบ
ประปา 
หมู่บ้านละ 1 คน รวม

ทั้งหมด 7 คน 

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 จ้างเหมาพนักงาน
บริการเปิด-ปิด  
ระบบน้ าประปา

หมู่บ้าน ทั้งหมด 7 
คน 

 

มีพนักงานบริการเปิด-
ปิด  ระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน และซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ

ประปา ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของ งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที ่

แบบ ผ.02 
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โครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

3 จ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไปเพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไปเพื่อ
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไปเพื่อ
ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไปตามที่
ก าหนด 
ครบร้อยละ 100 

ระบบประปาในหมูบ่้าน
ได้รับการดูแลและ
ซ่อมแซมอย่างสม่ าเสมอ 

ส านักปลัดฯ 

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
งานกิจการประปา และ
ระบบผลิตน้ าประปา 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ตามแผนที่
ก าหนดไว ้

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ตามแผนที่
ก าหนดไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 

100 

มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
งานกิจการประปา และ
ระบบผลิตน้ าประปา 
อย่างสม่ าเสมอ 

ส านักปลัดฯ 

รวม  4 โครงการ 400,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน  อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.10 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 
แผนงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบ
กองทุนประกันสังคม  

จ่ายเงินประกันสังคม
ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ของหน่วยงาน 

100,956 100,956 100,956 101,000 101,000 ร้อยละ 100 ของเงิน

ที่ตั้งไว้จ่าย
ประกันสังคม 

พนักงานจ้างได้ใช้สิทธิ์
จากประกันสังคม 

ส านักปลัด 

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

4,000 4,000 4,000 5,500 5,500 จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 
ตามอัตราที่ก าหนด 
 

มีการด าเนินการจา่ย
เป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ
อาย ุ 
60 ปีขึ้นไป ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอาย ุ 

4,231,200 4,231,200 4,231,200 4,837,200 4,837,200 ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับเงินสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แก่ผู้พิการ 

สนับสนุนสงเคราะห์ผู้พิการใน
เขตต าบลนาเลิน 

1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,276,800 1,276,800 ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการ 

คุณภาพชีวิตของผู้พกิาร
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 
 

5 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

สนับสนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ภายในต าบล 

24,000 24,000 24,000 6,000 6,000 ร้อยละของผู้ติดเชื้อ
เอดส์ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
เผชิญเหตุสาธารณภัย
ที่ไม่สามารถคาดการ
ได้ล่วงหน้า 

น าไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เมื่อ
มีสาธารณภยัเกิดขึ้น ตามความ
เหมาะสม 

60,000 60,000 60,000 100,000 100,000 จ่ายในกรณีเผชิญเหตุ
สาธารณภยัที่ไม่
สามารถคาดการได้
ล่วงหน้า ตามความ
เหมาะสม 

ประชาชนชน และ
ชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือในกรณีเผชิญ
เหตุสาธารณภยัที่ไม่
สามารถคาดการได้
ล่วงหน้า 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ของต าบลนา
เลิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของต าบล
นาเลิน 

จ่ายเงินสมทบการ
ด าเนนิงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดย
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ตามประกาศณะ

กรรมการหลักประกัน
สุขภาพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ่ายเงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น ตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

มีการจ่ายเงินสมทบการ
ด าเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
อย่างสม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 

8 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญใน
การช่วยเหลือแกข่้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของข้าราชการ อบต.
นาเลิน 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญในการ
ช่วยเหลือขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

9 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต. 
นาเลิน (สปสช.) 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
นาเลิน ในการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคติดต่อแก่ประชาชน 

สมทบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสุขภาพด ี ส านักปลัด 

รวม  9 โครงการ 6,094,156 6,094,156 6,094,156 6,656,500 6,656,500 - - - 
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1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 

ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 
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3. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสู งสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระะ
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 

http://www.dla.go.th/
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.เกิดการพัฒนา พัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2.ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
*************************** 


