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 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
 

 
 
 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

  ที่ตั้ง  
  ทิศเหนือ   ติดต่อเทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย 
  ทิศใต้   ติดต่อกับตำบลน้ำพุ  อำเภอคีรีมาศ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบ้านด่าน  อำเภอบ้านด่านลานหอย 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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  เขตการปกครองและประชากร 
  ตำบลลานหอยมีพื้นที่ทั้งหมด 113,750 ไร่ (182 ตารางกิโลเมตร) แบ่งเป็นการปกครอง
เป็น 6 หมู่บ้าน (เป็นพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน) ดังนี้ 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนพื้นที ่

ไร ่ ตร.กม. คิดเป็น % ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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รวม 113,750 182 100 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี 
  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอยบางส่วน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลานหอยอีกบางส่วน เนื้อท่ี 1,293  ไร่ 
  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
  เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรังปนทราย ภูมิอากาศส่วนใหญ่อากาศร้อนแห้งแล้งพ้ืนที่ดินส่วนใหญ่
กักเก็บน้ำไม่ได้ ฤดูฝนตกปริมาณน้อย  มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูร้อน 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า 
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศใต้ ประมาณ 10  กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน

ตำบลลานหอย ทั้งหมู่บ้าน เนื้อที่  1,977  ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรัง ด้านทิศตะวันออกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง(เขาหลวง) 

ภูมิอากาศส่วนใหญ่อากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูฝนตกปริมาณน้อย มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว ฤดูร้อน 
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ไปทิศใต้ ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ทั้งหมู่บ้าน อาณาเขตติดต่อกับ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรานกระต่าย จ. 
กำแพงเพชร เนื้อท่ี 11,875 ไร่ 
  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
  เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรังปนทราย ภูมิอากาศส่วนใหญ่อากาศร้อน แห้งแล้ง พื้นที่ดินส่วน
ใหญ่กักเก็บน้ำไม่ได้ ฤดูฝนตกปริมาณน้อย มีคลองแม่น้ำลำพันไหนไหลผ่าน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูร้อน 
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ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย 
  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ลานหอยทั้งหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) เนื้อท่ี 17,500 ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
  เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรัง ภูมิอากาศส่วนใหญ่อากาศร้อนแห้งแล้ง พื้นที่ดินส่วนใหญ่กักเก็บ
น้ำไม่ได้ ฤดูฝนตกปริมาณน้อย มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูร้อน 
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 
  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย ทั้งหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) พ้ืนที่ 5,935 ไร่ 
  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
  ที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรังปนทราย ภูมิอากาศส่วนใหญ่อากาศร้อน แห้งแล้ง พื้นที่ดินส่วนใหญ่  
กักเก็บน้ำไม่ได้ ฤดูฝนตกปริมาณน้อย  มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน, ฤดูหนาว, ฤดูร้อน 
  ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม 
  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กม. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย ทั้งหมู่บ้าน เนื้อท่ี 7,750 ไร่ ทิศตะวันออกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง(เขาหลวง) 

  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) 
  สภาพเดิมเป็นป่าเบญจพรรณ อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ติดอยู่กับอุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง ปัจจุบันได้แผ้วถางป่าเพื่อทำกำไร และทำสวนผลไม้ แต่ยังคง
สภาพเป็นป่าอยู่บ้าง บางแห่งมีการขุดลอกคลอง และขุดสระเพื่อทำการเกษตรและรองรับเวลาน้ำหลาก  สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพอากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ส่วนใหญ่อากาศจะร้อนและแล้ง เนื่องจาก
สภาพป่าธรรมชาติได้ถูกทำลาย ทำให้ฝนตกน้อย ดินจะเป็นลูกรัง ดินทราย มีความลาดชันมาก 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
    ทิศเหนือ  ติดต่อเทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย 
    ทิศใต้   ติดต่อกับตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย 

 2.2 การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค
การบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหนาจะมีผู้บริหารทองถิ่น 
(นายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตำบลหมูบานละ  
1 คน จำนวน 6 หมูบาน รวมเปน 6 คน 
  -  ฝายสภาองคการบริหารสวนตำบลลานหอย 
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  -  มีสมาชิกจำนวน 11 คน มีที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 6 หมูบาน หมูบานละ ๒ คน (ยกเวนหมู 
ที่ 5 ที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลลานหอย ไดเสียชีวิต 1 ราย) สภาองคการบริหารสวนตำบลลานหอย  
มีหนาที ่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ ายประจำป และเพิ ่มเติม ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และขอบัญญัติตางๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายบุญเจือ  ยอดทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

2 นายบุญลือ  กลัดแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
3 นายถนอม  ประภูชะกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
4 นายลำภู  โตพ่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
5 นายสังข์   คงทัศน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
6 นายสุรินทร์  แย้มสวน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
7 นายไสว  ภูมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 3 
8 นางนวลลออ  บุญคล่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 3 
9 นายมานิตย์  อินกรัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 6 

10 นายประวิทย์  ค้อมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 6 
11 นายประจง  อ่ิมหน่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 7 
12 นายเทด  แสนจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 7 
13 นายชัยวัฒน์  เพียโคตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 9 
14 นายฉวี  เกาะกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 9 
15 นายไมล์  ไล้สม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หมู่ 10 

รายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายบุญเสริม  อ่ิมหนำ กำนันตำบลลานหอย 
2 นายบุญสืบ  ยอดทัพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
3 นายจำเนียร  ภู่ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
4 นายเกษม  โมลาลาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
5 นายกำพล  อินบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
6 นายพิทักษ์  ทุมพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
7 นายไสว  แซ่คา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
8 นางอาภาพรณ์  อินทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
9 นายถนอม  ห่วงตุ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

10 นางสาวสุณิษา  บุญประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
11 นางสาวสุวิมล  เจริญผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
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12 นางนุชนาท  บุญดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
13 นางสาวอภิญญา  เขียวสะอาด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
14 นายถวิล  บัวแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
15 นางอุไร  น้อยผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

16 นางจันทร์เพ็ญ  สอนหาจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
17 นายสวาท  เกาะกิ่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
18 นางประเวศ  อินปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
19 นางสาวกรกนก  เผือกเปีย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
3 บ้านเชิงคีร ี 227 237 252 489 
5 บ้านหนองเฒ่า 329 466 433 899 
6 บ้านวังตะแบก 241 322 308 630 
7 บ้านวังโคนเปือย 273 409 410 819 
9 บ้านไร่เต็ง 218 437 422 859 

10 บ้านสะเดางาม 151 235 195 430 
รวม 1,439 2,106 2,020 4,126 

                                                                                                                              (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร  
จำนวนประชากรที่จำแนกตามช่วงอายุตามข้อมูล จปฐ. 

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 23 16 39 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 37 39 76 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 79 67 156 
6 ปีเต็ม – 11 ป ี 181 155 336 
12 ปีเต็ม – 14 ป ี 92 76 168 
15 ปีเต็ม – 17 ป ี 95 77 172 
18 ปีเต็ม – 25 ป ี 227 217 444 
26 ปีเต็ม – 49 ป ี 767 734 1,501 
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 353 339 692 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 304 327 631 

รวม 2,158 2,047 4,205 
             (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
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  จำนวนผู้รับเบี้ยสูงอายุ ความพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ/มีรายได้น้อย 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 
(ราย) 

จำนวนที่
ได้รับเบี้ย 

(ราย) 

จำนวน 
ผู้พิการ 
(ราย)  

จำนวนที่
ได้รับเบี้ย 

(ราย) 

จำนวนผู้ติด
เชื้อ/มี

รายได้น้อย
(ราย) 

จำนวนที่
ได้รับเบี้ย 

(ราย) 

3 บ้านเชิงคีร ี 89 89 11 11 - - 
5 บ้านหนองเฒ่า 131 131 35 35 3 3 
6 บ้านวังตะแบก 116 116 20 20 - - 
7 บ้านวังโคนเปือย 102 102 21 21 1 1 
9 บ้านไร่เต็ง 138 138 32 32 5 5 

10 บ้านสะเดางาม 61 61 9 9 2 2 
รวม 637 637 128 128 11 11 

(ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2564) 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

 
โรงเรียน/ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวนนักเรียน 
เด็ก
เล็ก 
(คน) 

อ.1 
(คน) 

อ.2 
(คน) 

อ.3 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

 

ม.3 
(คน) 

 

รวม 
 

โรงเรียนเชิงคีรี − 17 18 − 24 14 16 18 15 8 − − − 130  
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า − − 12 9 16 19 16 9 9 9 12 21 9 141 
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย − 10 17 − 13 21 16 18 12 16 − − − 123 
ศพด.เชิงคีรี 19 − − − − − − − − − − − − 19 
ศพด.บ้านหนองเฒ่า 26 − − − − − − − − − − − − 26 
ศพด.บ้านวังโคนเปือย 18 − − − − − − − − − − − − 18 
ศพด.วังตะแบก 19 − − − − − − − − − − − − 19 

รวมทั้งสิ้น 82 27 47 9 53 54 48 45 36 33 12 21 9 476 
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5. ระบบพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

  
 

 

ทะเบยีน

ทางหลวง

 ยาว (ม.)
 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)

1 ถนนสายสมัพนัธ ์2 - บ้านใหมร่ว่มมติร      2,680.0            -          -        1,960.0      4.00         720.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6  สท.ถ.69-001

2 ถนนสายเขาหลวง 1      2,500.0            -          -        1,500.0      4.00       1,200.0      3.50      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-015

3 ถนนสายเขาหลวง 2      1,600.0        800.0     4.00             -           -           800.0      3.50      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-016

4 ถนนสายภายในหมูบ่้าน หมู ่9      3,500.0     2,500.0     6.00      1,000.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-005

5 ถนนวงัตะแบก - ลานไผ่      1,300.0     1,200.0     4.00        100.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-008

6 ถนนวงัตะแบก - น ้าลาด      2,300.0            -          -        2,300.0         -        5.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-007

7 ถนนน ้าลาด - น ้าพุ         800.0            -          -          200.0      4.00         600.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-021

8 ถนนวงัตะแบก - หนองหวัแรด(วงัไทร)     15,000.0   15,000.0     6.00             -           -                -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-004

9 ถนนสระประปา - ป่าชุมชน หมู ่3      1,200.0            -          -          700.0      4.00         500.0      5.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

10 สระประมง หมู ่6         500.0            -          -          160.0      4.00         340.0      5.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

11 ถนนบ้านใหมร่ว่มมติร - ทบัพระยอด      2,687.0            -          -        2,000.0      5.00         687.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-022

12 ถนนปรกัพงัภู ้- ปรกัไมร้งั      1,200.0        800.0     4.00             -           -           400.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-014

13 ถนนสายสมัพนัธ ์2 - บ้านหนองเฒ่า      5,500.0     4,600.0     5.00             -           -           900.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-009

14 ถนนบวัจรสั - เชงิครีี         500.0            -          -        500.00      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-010

15 ถนนวงัชมพ ู- คลองหว้ยเดื่อ         130.0            -          -          130.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-017

16 ถ.หนองหอย - ป่าชุมชน      1,400.0            -          -          600.0      4.00         800.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-018

17 ถนนวงัหลวง - สระประมง      1,600.0            -          -        1,200.0      4.00         400.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-006

18 ถนนสายการเกษตร - สระประปาหมู ่5         550.0            -          -               -           -           550.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-013

19 ถนนสายการเกษตร - ทีท่ าการอุทยาน หมูท่ี ่5      1,200.0            -          -          600.0      4.00         600.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-019

ยอดยกไป     46,147.0   24,900.0    12,950.0       8,497.0

 ลาดยาง
ชัน้สายทาง

เป็นถนนใน

ความ

รบัผดิชอบ 

อปท.

หมายเหตุที่ ชื่อสายทาง

บญัชทีะเบียนประวตัถินนทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

อปท.          องค์การบรหิารสว่นต าบลลานหอย          อ าเภอ      บ้านด่านลานหอย       จงัหวดั      สโุขทยั

สภาพทาง
 คสล.(ม.)  ลกูรงั(ม.)  

ล าลอง

(กม.)

 ระยะทาง 

(ม.)

 ประเภทผวิจราจร

 ความกวา้ง ทะเบยีน

 เขตทาง ทางหลวง

 ยาว (ม.)
 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)

ยอดยกมา     46,147.0   24,900.0    12,950.0       8,497.0 ยงัไม่ลงทะเบยีน

20 ถนนสายสมัพนัธ ์1 - ถนนสายสมัพนัธ ์2         800.0        200.0     5.00        600.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-011

21 ถนนสายสมัพนัธ ์1 - หนองกระพี้      1,350.0        850.0     5.00        500.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-012

22 ถนนสายสมัพนัธ ์2 ซอย 1 หมูท่ี่ 3         800.0        200.0     4.00        600.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

23 ถนนสายสมัพนัธ ์2 ซอย 2 หมูท่ี่ 3         200.0            -          -          200.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

24 ถนนสายสมัพนัธ ์2 ซอย 3 หมูท่ี่ 3         180.0            -          -          180.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

25 ถนนสายสมัพนัธ ์2 ซอย 4 หมูท่ี่ 3         150.0            -          -          150.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

26 ทางเขา้เขื่อนเกดิผล      4,040.0     2,800.0     5.00        740.0      4.00         500.0      4.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-002

27 ถนนสายเชื่อมขา้มกิว่ หมูท่ี่ 5         300.0            -          -               -           -           300.0      5.00      -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-024

28 ถนนสายเขา้สระลานแหน หมูท่ี่ 5         850.0            -          -               -           -           850.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

29 ถนนซอยเฟ่ืองฟ้า หมูท่ี่ 5         120.0            -          -          120.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

30 ถนนซอยอารยี์ หมูท่ี่ 6              -              -          -        1,000.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

31 ถนนสายเรยีบคลองปลายนา หมูท่ี่ 6         800.0            -          -               -           -           800.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

32 ถนนสายหนองมว่ง หมูท่ี่ 6         700.0            -          -               -           -           700.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

33 ถนนซอยค าปัน หมูท่ี่ 7         200.0            -          -          200.0      4.00              -           -        -                -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

34 ถนนซอยค าขยั หมูท่ี่ 7         400.0            -          -          400.0      4.00              -           -        -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

35 ถนนสายทางเขา้หมูบ่้านลว๊ะ หมูท่ี่ 7      3,700.0     3,500.0        -               -           -           200.0      5.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

36 ถนนทางเขา้โรงโม ่หมูท่ี่ 7      4,500.0     4,500.0     6.00             -           -                -           -        -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-003

37 ถนนสายการเกษตร-โรงโม ่หมูท่ี่ 7      2,000.0            -          -        2,000.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

38 ถนนเรยีบคลองแบ่งน ้า หมูท่ี่ 10         700.0            -          -               -           -           700.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

ยอดยกไป     67,937.0   36,950.0    19,640.0     12,547.0

สภาพทาง ชัน้สายทาง

เป็นถนนใน

ความ

รบัผดิชอบ 

อปท.

หมายเหตุ ลาดยาง  คสล.(ม.)  ลกูรงั(ม.)  

ล าลอง

(กม.)

ที่ ชื่อสายทาง
 ระยะทาง 

(ม.)

 ประเภทผวิจราจร

บญัชทีะเบียนประวตัถินนทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

อปท.          องค์การบรหิารสว่นต าบลลานหอย          อ าเภอ      บ้านด่านลานหอย       จงัหวดั      สโุขทยั
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 5.2 การไฟฟ้า 
  - มีระบบไฟฟาครบทุกหมบูาน  จำนวน  1,439  ครัวเรือน 

 5.3 โทรศัพท์ 

  - ปจจุบันส่วนใหญ่ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมูบาน ใชโทรศัพทมือถือส่วนตัว 

 5.4 ระบบโลจิสติกส (Logistics หรือการขนสง 

   ที่ทำการไปรษณียที่ใกลที่สุดของตำบลลานหอย ที่ตั้งอยูหมูที่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย และมีระบบขนส่งเอกชนภายในอำเภออีกหลายบริษัท 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานหอยเป็นอันดับหนึ่ง แต่ผลผลิตที่ได้ของประชากรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในทำ
การเกษตรค่อนข้างแห้งแล้ง สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เต็มที่ นอกจากทำนาปลูกข้าวใน
ฤดูกาลเท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงต้องหาอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เลี้ยงโคเนื้อ รับจ้างทั่วไป  
เป็นต้น 

 ๖.๒ การประมง 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลลานหอย ไมไ่ด้ทำการประมงเป็นอาชีพ การทำประมงในพ้ืนที่เป็นไปเพ่ือ

การใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนเท่านั้น 
6.3 การปศุสัตว์ 
 ตำบลลานหอย มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงแพะ  

การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเปด ในทุกหมูบานของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

 ความกวา้ง ทะเบยีน

 เขตทาง ทางหลวง

 ยาว (ม.)
 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)
 ยาว (ม.)

 กวา้ง 

(ม.)

ยอดยกมา     67,937.0   36,950.0    19,640.0     12,547.0

39 ถนนสายเขา้สระประปา หมูท่ี่ 10         150.0            -          -               -           -           150.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

40 ถนนสายขา้งวดับนเนนิ หมูท่ี่ 10         500.0            -          -               -           -           500.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

41 ถนนสายเชื่อมเขาหลวง 1 - 2 หมูท่ี่ 9         850.0            -          -               -           -           850.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

42 ถนนเรยีบเขาหลวง หมูท่ี่ 9 -หมูท่ี่ 7      2,300.0            -          -          1,000          4       1,300.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

43 ถนนสายเกษตร หมูท่ี่ 3      1,300.0            -          -               -           -         1,300.0      5.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

44 ถนนเรยีบคลองหวัดงด า หมูท่ี่ 6      1,900.0        1,900         4             -           -                -           -        -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

45 ถนนสายเรยีบคลองมะค่า หมูท่ี่ 6-หมู ่9         800.0            -          -               -           -           800.0      5.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

46 ถนนสายกลางนา-คลองหว้ยเดื่อ หมูท่ื่ 6         250.0            -          -               -           -           250.0      4.00      -    อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

47 ถนนสายสระประปา หมูท่ี่ 7         400.0            -          -               -           -         400.00      4.50  อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-025

48 ถนนซอยพศิมยั หมูท่ี่ 10         400.0            -          -          300.0      4.00       100.00      4.00  อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-023

49
ถนนสายเกษตร (อ่างเกบ็น ้าประดาไซ ) 

หมูท่ี่ 3
        1.200

           -          -      1,200.00      4.00              -           -   
 อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-026

50 ถนนสายหนองกระพี ้ซอย 3  หมูท่ี่ 3         131.0            -          -          131.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-027

51 ถนนสายสราะหลวง หมูท่ี่ 3         260.0            -          -          110.0      4.00       150.00      3.00  อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-028

52 ถนนสายขา้งวดัหนองเฒ่า หมูท่ี่ 5         400.0            -          -          400.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-029

53 ถนนสายหนองมว่ง หมูท่ี่ 6         700.0      700.00     4.00             -           -                -           -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-030

54 ถนนสายแยกน ้าลาด - เขาหลวง หมูท่ี่ 6         380.0            -          -          180.0      4.00       200.00      4.00  อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-031

55 ถนนซอยค าปัน หมูท่ี่ 7         700.0            -          -          700.0      4.00              -           -    อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-032

56 ถนนซอยอุดมสุข         256.0            -          -               -           -         256.00      4.00  อบต.ลานหอย             6 สท.ถ.69-020

57 ถนนสายการเกษตร (หนองกระพี ้ม.3 )      1,000.0            -          -               -           -       1,000.00      5.00  อบต.ลานหอย ยงัไม่ลงทะเบยีน

รวมทัง้หมด     83,014.0   39,550.0    23,661.0   19,803.00

เป็นถนนใน

ความ

รบัผดิชอบ 

อปท.

หมายเหตุ
 ลาดยาง  คสล.(ม.)  ลกูรงั(ม.)  

ล าลอง

(กม.)

บญัชทีะเบียนประวตัถินนทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

อปท.          องค์การบรหิารสว่นต าบลลานหอย          อ าเภอ      บ้านด่านลานหอย       จงัหวดั      สโุขทยั

ที่ ชื่อสายทาง
 ระยะทาง 

(ม.)

 ประเภทผวิจราจร

สภาพทาง ชัน้สายทาง
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6.4 การบริการ  

ลำดับ ประเภท จำนวน (ราย) หมายเหตุ 
1 ร้านค้า 33  
2 ร้านซ่อมแซม 7  
3 สถานบริการน้ำมัน 2  
4 โรงสีข้าว 6  
5 ร้านตัดผม 2  
6 อ่ืนๆ (ปั่นโอ่ง, รับซื้อของเก่า, ท่าข้าว, โกดัง, เจียใบเลื่อย) 30  

                                                                                                                        (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  - วัดป่าบนเนิน (หลวงพ่อทันใจ) หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  - ตำบลลานหอย อำเภอบ้านบ้านด่านลานหอย ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี 
  จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 
  - กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  - กลุม่กองทุนหมู่บ้าน 
  - กลุ่มเกษตรกรทำนาลานหอย 
  - กลุ่มสัจจะเลี้ยงโค 
  - กลุ่มเย็บผ้า 
  - กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 

- กองทุนหมู่บ้าน 
- กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน 
- กองทุนปุ๋ย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า 
จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มทำไม้กวาด 
- กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ 
- กองทุนประชารัฐ 
- กองทุนออมทรัพย์ 
- กองทุน ก.ข.ค.จ 
- กองทุนหนองเฒ่ามาตรการเสริมความเป็นอยู่ 
หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 
- กลุ่มจักสาน 
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- กลุ่มทำไม้กวาด 
- กลุ่มตีเหล็ก 
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
- กองทุน กขคจ. 
- กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
- กองทุน อพป. 
- กองทุนกลุ่มเลี้ยงโค 
- กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย 
จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 

  - กลุ่มสงเคราะห์สมาชิกหมู่บ้าน 
  - กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน 
  - กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์ดี 
  - กองทุนเงินล้าน 
  - กองทุน กขคจ. 
  - กองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 

จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 
  - กลุ่มจักสาน 
  - กลุ่มทอเสื่อ 
  - กลุ่มเลี้ยงสุกร 
  - กลุ่มสตรี 
  - กองทุนเงินล้าน 
  - กองทุนเงินอยู่ดีมีสุข 
  - กองทุนข้าวเพ่ือพ่อ 
  หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม 
  จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ กองทุนในหมู่บ้าน 
  - กลุ่มแกะสลัก 
  - กลุ่มเลี้ยงวัว 
  - กลุ่มเพาะเห็ดฟาง 
  - กลุ่มเลี้ยงหมู 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่ 
  - กองทุนหมู่บ้าน 
  - กองทุนออมทรัพย์ 
 6.8 แรงงาน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 7๐ ประกอบอาชีพทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ทำนา 
ปลูกข้าว ไร่มันปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงวัว ควาย หมู ไก่ เป็ด แพะ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการ และรับจ้าง
ทั่วไป 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถาน ดังนี้คือ 
   1. วัดเชิงคีรี หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี 
   2. วัดหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า 
   3. วัดป่าพรหมรังสี หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
   4. วัดวังตะแบก หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
   5. วัดป่าวิปัสสนา หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย 
   6. สำนักสงฆ์พระธรรมจาริก หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย 
   7. วัดไร่เต็ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 
   8. วัดไร่เต็ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 
   9. วัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม 

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  การจัดงานประเพณีและงานประจำต่างๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปตามจารีต
ประเพณีซึ่งองคการบริหารสวนตำบลลานหอย ไดมีการจัดงานจารีตประเพณีตางๆ ดังนี้ 
   - ประเพณสีงกรานต์ไทย 
   - ประเพณีวันลอยกระทง 
   - ประเพณแีห่ตาชูชก (ออกพรรษา) 
   - ประเพณีตามวันสำคัญทางศาสนา 
   - ประเพณีบุญบั้งไฟ 
   - งานกฐิน/ผ้าป่าประจำปี 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  - ภาษาถ่ิน คือ ภาษาสุโขทัย ภาษาอีสานบางพ้ืนที่ 

 7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง แปรรูปเนื้อสัตว์/
น้ำพริกต่างๆ และเลี้ยงสุกร โดยมีสินค้าที่ร่วมกันจัดทำ คือ แจ่วบอง หมูส้ม ปลาส้ม ปลาร้า น้ำพริก แหนมห่อใบตอง 
เป็นต้น 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 

 รายละเอียดจุดที่ตั้งบ่อบาดาลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 18 แห่ง/บ่อ 
หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี   
1. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายเสน่ห์  มาน้อย 
2. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายดอกรัก นาคหงษ์  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า 
1. บ่อบาดาล  บริเวณบ้านนายเสนาะ  สงค์จันทร์ 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  

 
หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
1. บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเตาปูน 
2. บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านวังตะแบก 
3. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสำริด  สหะชาติ 
4. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายเต็ง สหะชาติ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก 
5. บ่อบาดาล บริเวณวัดเตาปูน 
หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย 
1. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สิงห์ทอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก  
2. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายดวง มากมี  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก 
3. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนางแวด อินปาน 
4. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสมคิด ไกรทอง 
5. บ่อบาดาล โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย จำนวน 2 แห่ง 
หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 
1. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายสุวโรจน์ มิชพล 
2. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายหล่ำ ชาดง 
หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม 
1. บ่อบาดาล  บริเวณบ้านนายสมบัติ สงค์ทาน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก 
2. บ่อบาดาล บริเวณบ้านนายแสวง แซ่คา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก 
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แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 

ที ่ ชื่อคลอง ที่ตั้ง 
ขนาด 

สภาพการใช้งาน 
กว้าง ยาว ลึกเฉลี่ย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

คลองกะพง 
คลองลานหอย 
คลองประดาไซ 
คลองหนองหญ้ารังกา 
คลองมาบไร่ 
คลองมะซาง 
คลองต้นหว้า 
คลองลานแหน 
คลองบง 
คลองวังน้ำขาว 
คลองโซกกล้วย 
คลองพะยอมงาม 
คลองไหลลึก 
คลองหนองไผ่ 
คลองหัวดงดำ 
คลองไส้ไก่ 
คลองลานตามา 
คลองยางโทน 
คลองปลายนา 
คลองเพชรหึง 
คลองหนองหญ้าปล้อง 
คลองหนองหอย 
คลองทุ่งเสือกินวัว 
คลองห้วยเดื่อ 
คลองหนองไผ่ 
คลองหินคบเพลิง 
คลองดงขม้ิน 
คลองมะค่า 
คลองรับน้ำเขาหลวง 
คลองไร่เต็ง 
คลองแบ่งน้ำ 
คลองมะพลับ 

ม.1,2,3,4,5,8,10 ต.ลานหอย 
ม. 3  ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3  ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.3 ต.ลานหอย 
ม.5 ต.ลานหอย 
ม.5 ต.ลานหอย 
ม.6,7,9 ต.ลานหอย 
ม.6,7,9 ต.ลานหอย 
ม.6,7 ต.ลานหอย 
ม.6  ต.ลานหอย 
ม.6 ต.ลานหอย 
ม.6  ต.ลานหอย 
ม.6 ต.ลานหอย 
ม.6,9 ต.ลานหอย 
ม.7 ต.ลานหอย 
ม.7 ต.ลานหอย 
ม.7  ต.ลานหอย 
ม.7  ต.ลานหอย 
ม.7 ต.ลานหอย 
ม.7 ต.ลานหอย 
ม.7 ต.ลานหอย 
ม.9 ต.ลานหอย 
ม.9 ต.ลานหอย 
ม.9 ต.ลานหอย 
ม. 10 ต.ลานหอย 
ม.10 ต.ลานหอย 

20 ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
15 ม. 
10 ม. 
10 ม. 
10  ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
10 ม. 
20 ม. 
10 ม. 
8 ม. 
7  ม. 
7 ม. 

10 ม. 
5  ม. 
10 ม. 
10 ม. 
10 ม. 
50 ม. 
5 ม. 

20 ม. 
20 ม. 

8,000 ม. 
2,000 ม. 
2,000 ม. 
1,000 ม. 
1,000 ม. 
1,000 ม. 
3,500 ม. 
500 ม. 

1,500 ม. 
500 ม. 

3,000 ม. 
1,000 ม. 
4,000 ม. 
3,000 ม. 
3,000 ม. 
3,000 ม. 
3,000 ม. 
3,000 ม. 
500 ม. 

3,000 ม. 
2,000 ม. 
3,000 ม. 
2,000 ม. 
3,000 ม. 
2,000 ม. 
3,000 ม. 
600 ม. 

3,000 ม. 
1,000 ม. 
1,000 ม. 
2,000 ม. 
1,000 ม. 

2.5 ม. 
3.5 ม. 
3.5 ม. 
1.5 ม 
3.5 ม. 
2  ม. 
3.5 ม. 
3.5 ม. 
3.5 ม. 
2.5 ม. 
2  ม. 
2.5 ม. 
1.5 ม. 
2  ม. 
2.5 ม. 
3.5 ม. 
2 ม. 

2.5 ม. 
3.5  ม. 
2.5 ม. 
1.5 ม. 
1.5 ม. 
1.5 ม. 
1.5 ม. 
1.5 ม. 
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 8.2 ป่าไม้ 
 สภาพเดิมเป็นป่าเบญจพรรณ อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ติดอยู่กับอุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง ปัจจุบันได้แผ้วถางป่าเพื่อทำไร่  และทำสวน แต่ยังคงสภาพ
เป็นป ่าอยู่บ้าง บางแห่งมีการขุดลอกคลอง และขุดสระเพื่อทำการเกษตรและรองรับเวลาน้ำหลาก  สภาพภูมิอากาศ 
สภาพอากาศร้อนชื้น  มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ส่วนใหญ่อากาศจะร้อนและแล้ง เนื่องจากสภาพป่า
ธรรมชาติได้ถูกทำลาย ทำให้ฝนตกน้อย ดินจะเป็นลูกรัง ดินทราบ มีความลาดชันมาก 

 8.3 ภูเขา 
  ในพ้ืนที่เปนที่ราบระหวางภูเขา 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย              
  ในพื ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญ คือป่าไม้  
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ มีราคาสูง แตใ่นภาพรวมของ
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ไม่ค่อยมีมากนัก 
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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน”  
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดใหม้ี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยช น์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำ
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ี
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ  
“รู ้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถเข้าถึงบริการพื ้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา 
ดังนี้ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน  ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเปา้หมายที่กำหนด 

  ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
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การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน  
ชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

  ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่
ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

  ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภ ายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  
๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

  ๖) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา  
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที ่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล 
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564 

 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ได้น้อมนำหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื ่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน 

                   ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) ซึ ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 
2564 ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
                ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
               ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
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    ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่งคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
   ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

   ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ประเทศไทยยังมี
ปัญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนา
ความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตการ
พัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณเพื่อใหคนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถ
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

   ยุทธศาสตรที ่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื ่อมล ้ำในส ังคม  
การพัฒนาในชวงที่ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำ และสราง
ความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความ
แตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุม ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไป จึงจำเปนตองมุงลดปญหา
ความ เหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน 
เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเข
มแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

   ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑ การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีราย
ไดต่ำสุดสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการ
สรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษาใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (๒ การกระจาย
การใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ 
บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งใน
ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให
ความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาที่เป
นสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตำบลที่ทำหนาที่ทั ้งการใหกูยืมและการออมและจัดตั้งโครงขายการเงิน 
ฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

   ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั ่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และขอจำกัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชาการพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจาก
ความรวมมือกันมากขึ ้น ประชาชนและผู ประกอบการเข าสู ระบบภาษีมากขึ ้นและประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยาง 
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศการทองเที่ยวสามารถ ทำรายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาท 
ตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด วย 
(๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ  
การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด านการเงิน อาทิ  
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ (๒ การ เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการมงุเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการคาการ
ลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสู
ระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื ่อสงเสริมการคาที ่เปนธรรมและอำนวยความ
สะดวกดานการคา การลงทุน 

   ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบ 
ตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย
และภัยคุกคามภายในประเทศ ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระ
มหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไข ปญหา
ความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษา
และการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับ
นานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความ 
พรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการ 
บูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการ
พัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑ การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ (๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณา
การความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
(๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขต
ทะเลและ (๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให เกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

   ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป นอุปสรรคที่สำคัญ 
ตอการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใช
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไมสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น
และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑ ปรับปรุง
โครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาด
ที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (๓ เพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับการ
ใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
และอำนวยความสะดวกตรงตามความตองการ (๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองส
วนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕ ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื ่อใหสังคมไทยมีว ินัย โปรงใสและยุติธรรมและ (๖ ปฏิรูป กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวาง
ประเทศ 

   ยุทธศาสตรที่ 7 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการ
พัฒนา โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดำเนินการ
และปญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมี 
ขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลด
ความเขมของการใชพลังงานลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำเพ่ิม
ปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส
และการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื ่อเพิ ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 
ตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายและลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปาแนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย (๑ การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ 
พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศและพัฒนาระบบขนสงทางน้ำ (๒ การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ ขนสง อาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาการ
บริหารจัดการในสาขาขนสง (๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสและโซ อุปทานใหไดมาตรฐานสากลและพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการอำนวยความ
สะดวกทางการคา (๔ พัฒนาดานพลังงาน อาทิจัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕ พัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิพัฒนาและปรับปรุงโครงสร างพื ้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให ทั ่วถึงและมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ ่มทางธุรกิจและ (๖ พัฒนาระบบ
น้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาใหครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหารจัดการการใชน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

   ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบ 
ดานแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสม  
องคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพ่ิมสูงตก 
อยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสูสังคมนวัตกรรมไดการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศและการเพิ ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อยกระดับ 
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนา
สำคัญ ประกอบดวย (๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเองและกลุมเทคโนโลยีที่
นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ 
สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมส
งเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลาย
ในกลมุผูประกอบการธุรกิจของไทยและ (๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมดานบุคลากรวิจัยอาทิการเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั ้งความรู และ 
ความเขาใจในเทคโนโลยี 

   ยุทธศาสตรที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิง
รุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที ่สำคัญ ประกอบกับการ
ขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชน 
โดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจาก
การกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย ดังนั้นการพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวาง
ภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สำหรับคนทุกกลุมในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดล
อมและการเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 
(๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย (๒ การพัฒนา
เมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองน่าอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน 
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองและ (๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ นฟูพื้นที่บริเวณ 
ชายฝ งทะเลตะวันออก ให เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที ่ขยายตัวอย างมีสมดุล 
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลที่เปนรูปธรรม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

   ยุทธศาสตรที่ 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความ 
รวมมือระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุง 
เนนการพัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่นๆ กับมิตรประเทศและ 
เปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเปนแนวทางการ
ดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวางและเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหา
ตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศและสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศ นอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือ 
ขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบ 
หวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สำคัญใน
ภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งใน
ทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย (๑ ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสำหรับสินคาและบริการของไทย (๒ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคม
ขนสงโลจิสติกสและโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส (๓ พัฒนาและ 
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเดนในภูมิภาค (๔ สงเสริมการ
ลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย (๕ เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือ
นบานในลักษณะหุ นสวนทางยุทธศาสตรทั ้งในระดับอนุภ ูม ิภาคและภูมิภาคที ่ม ีความเสมอภาคกัน  
(๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ (๗ เขารวมเปน ภาคี
ความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค (๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน (๙ บูรณาการภารกิจดานความ 
รวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศและ (๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ ที่สำคัญ 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2563) 
   ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ ไ ด ้ แ ก ่  เ ช ี ย ง ใ หม่  ล ำพ ู น  ล ำป า ง
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร 
พิจิตร และอุทัยธานี แผนพัฒนาภาคเหนือ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

   ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื ่อมโยงพื ้นที ่เกษตรให้ทั ่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน  
อย่างยั่งยืน 

  2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวน ปี 2565  

  วิสัยทัศน์ (Vision) “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”  
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิษถ์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย บนความ
ต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและเอเชีย  

   ยุทธศาสตร์ที ่  3 อนุร ักษ์ ฟื ้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและ
สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกสร้าง
กิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง    

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ยกระดับภาพชีวิตแบบบูรณาการและสร้าง
สังคมสุขยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา 

  3) แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 25261 – 2565)   

   วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองมรดกโลกล้ำเลิศ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเมืองแห่งอารยธรรม และความสุขอย่างย่ังยืน 

   จากแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2561 - 2565 )  ฉ บ ั บ ท บ ท ว น  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและ
การบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรอาหาร
แปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิต สู่สังคมเป็นสุข
อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและขยายความ
ร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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  4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  

  วิสัยทัศน์ (Vision) “สุขภาพดี...ในเมืองมรดกโลก สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งพัฒนา
..ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพท่ีดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสุโขทัย ทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการประสานและบูรณาการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย  
(พ.ศ. 2566 - 25670) ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการเรื่องน้ำ 

  เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง 
  2. เพิ่มศักยภาพทางอาชีพ พัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ส่งเสริมการศึกษากีฬานันทนาการและมีสุขภาพดี 
  4. สร้างความมั่นคง เข้มแขงให้สังคม และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอยางเป็นระบบ 
  5.สืบสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ 
  1. ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนนสะพาน วิศวกรรมจราจร แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า ประปา 
และผังเมือง 
  2. การพัฒนาศักยภาพทางอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ใน
ท้องถิ่น  
  3.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสังเคราะห์ พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และการมี
สุขภาพดี  
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  4. ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคง 
เข้มแข็งให้สังคม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ 
  5. สืบสานศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

  ผลผลิต/โครงการ 
  1. ก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนน คสล./ลูกรัง/ลาดยาง  
  2. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
  3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/ระบบน้ำประปา 
  4. ขุดลอกคลอง 
  5. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ 
  6. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรใน จ.สุโขทัย 
  7.โครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา นันทนาการ สังคมสงเคราะห์ 
  8. ฝึกอบรม สัมมนาและทัศศึกษา ดูงาน 
  9. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงาน 
  10. ส่งเสริมโครงการสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
           “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

  2.3 เป้าประสงค์ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และครอบครัวอบอุ่น 
  3. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ติดยาเสพติด, ผู้ติดเชื้อ) 
  4. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6. ส่งเสริมการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและผลผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 
  7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  9. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  10. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
  11. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีควาวมสะดวกสบาย 
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  2.4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- ร้อยละระยะทางของถนนที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
- ร้อยละของประชาชนเดินทางได้สะดวกสบาย 
- ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรับการอุปโภค  
  บริโภคและภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความ    
  เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน 
  การศึกษา 
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ช่วยบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- ร้อยละโครงการ/กิจกรรม ด้านสาธารณสุข 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนิน 
  โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมอาชีพ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรรม ในการฝึกอาชีพ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนิน 
  โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา 
  และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมงานประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการรณรงค์สร้าง  
  จิตสำนึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

- จำนวนบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
  ในการพัฒนาตนเอง 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
  ดำเนินการในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
  และการให้บริการ 
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  2.5 ค่าเป้าหมาย 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป 
  มาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ 
  ถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต - พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ 
  นอกระบบ 
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การบริการสาธารณสุขของ 
  หมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม 
  ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ 
  ป้องกันการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพื่อเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้ ความเข้าใจ และ 
  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง  
  สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

- ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  ให้กับประชาชน ตามแนวทาวงปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมสนับสนุน งานศาสนา วัฒนธรรม และ 
  นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
  ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการ 
  ขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

- พัฒนาขีดความสามารถ ในการให้บริการประชาชน 
  และการปฏิบัติและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้    
  อุปกรณ์และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง 
  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม   
  บริการประชาชน 
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  2.6 กลยุทธ์ 
  เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้องให้
ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด 
จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน 

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็น 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหาร 
จัดการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น 

  2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างเป็นระบบ 

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่ม 

ผู้สูงอายุและผู้พิการสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
  4. การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  
   4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม  
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
   6.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง 
สมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   6.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
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  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานหอย จะกำหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
และความต้องการของประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานหอยจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตำบลลานหอย มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม ดังนี้ 

 
 

                    
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านงาน

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และแก้ไขปญัหา
ความยากจน 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ภาครัฐท่ีด ี

เป้าประสงค์ 

1 ส่งเสริมงานด้านทาง
คมนาคม และขนส่ง 
2 ส่งเสริมงานด้าน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
3 ส่งเสริมงานด้านการ
บริหารจัดการนำ้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

1 ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษา
ทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
2 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
3 การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส 
4 ส่งเสริม สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 
5 ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในท้องถ่ิน 
6 การส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
8 ส่งเสริม ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
การรวมกลุ่มแปรรูป ผลผลิต
ทางการเกษตร 
3 สนับสนุนการจัดทำ
การเกษตรอยา่งยั่งยืนแบบ
ครบวงจร 
 

 

1 ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และวันสำคัญของชาติ 
2 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 
3 บริหารจัดการระบบการ
ใช้ที่ดิน และแหล่งน้ำให้
เหมาะสม 

 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับภาครัฐ และ
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2  ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร เครื่องใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
3 ส่งเสริม การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
4 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

และมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว 

 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการ

คมนาคมขนส่งและมีแหล่ง
น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดีและมีความ
เข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

แผนงาน  
แผนงาน 

เคหะชุมชน 

 
แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
แผนงาน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
แผนงาน

สาธารณสุข 

 
แผนงาน 
งบกลาง 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
การวิเคราะห์ SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย มีดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา 
 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

 

พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.ปัญหาด้านคมนาคม 
ที่ไม่สะดวก 
2. เกิดปญหาภัยแลง ทำให
ประชาชนขาดแคลนน้ำ 
ในการอุปโภคบริโภค 

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10 
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

- ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลลานหอย 

ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 1.ปัญหายาเสพติด 
2.ปัญหาการดำรงชีวิต 

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

- รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- อบรมให้ความรู้เรื่องคุณะรรม
จริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้มี
จิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

ด้านเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

1.ปัญหาการขาดแคลนอาชีพ 
การว่างงาน 

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

- มีการส่งเสริมอาชีพภายใน
หมู่บ้าน ให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น  
 

ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.ประชาชนรุ่นหลังเริ่มไม่ค่อย
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

- ส่งเสริมการรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คงอยู่และรักษาไว้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

1.ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานหอยไม่ค่อยมี
แหล่งท่องเที่ยว 
2.ปัญหาประชาชน 
ขาดจิตสำนึกไมเ่ห็น
ความสำคญัของสิ่งแวดล้อม 
2. ไมม่ีการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวภายในตำบล 
และประชาชนอย่างจริงจัง 

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

- การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวมี
แนวโน้มดีขึ้น  
 

ด้านการบริหารจดัการ 
ภาครัฐท่ีด ี

1.บุคลากรและเจาหนาที่บาง 
สวนยังขาดความรู้ในการ
บริหารจัดการ 

หมู่ที่ 
3,5,6,7,9,10
ตำบลลานหอย 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 
และหน่วยงานภาครัฐ 

- การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
เป็นระบบมากขึ้น 

 
  
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT การสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 
ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้   

จุดแข็ง  S : Strength จุดอ่อน W : Weakness 
-มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านสามารถเดินทางไปอำเภอ 
คีรีมาศและจังหวัดกำแพงเพชรได้ 
-มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
-มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนา
และเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน,กลุ่ม อสม.ฯลฯ 
-สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที ่ด ี เนื ่องจากไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
-มีสินค้าแปรรูปในหมู่บ้าน ทำให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานเป็นไปค่อนข้างล่าช้า 
เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาแต่ละปีมีไม่เพียงพอ 
-มีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
-คนบางกลุ่มขาดคุณธรรมจริยธรรม และขาดระเบียบวินัย 
-การแพร่ระบาดของยาเสพติดในบางพ้ืนที่ 
-การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่คุ้มค่าและฟุ่มเฟือย 
-การทำการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดน้ำในการ
ทำการเกษตร 

โอกาส O : Opportunity อุปสรรค T : Threat 
-ร ัฐบาลหร ือหน ่วยงานต ่างๆให ้การสน ับสน ุนการ
ดำเนินการตามภารกิจ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น 
-นโยบายรัฐบาลมีการป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานหอย ม ีนโยบายให้
ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
-ม ีนโยบายของร ัฐ ในการควบค ุมราคาส ินค ้าทาง
การเกษตรไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป 

-งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัด แต่ความต้องการ
ในการพัฒนามีมาก ทำให้การพัฒนาไม่ค่อยเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ 
-สื่อโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลต่อประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้
การดำเนินการชีวิตดั้งเดิมขาดหายไป 
-สภาวะทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
-เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้
มาตรฐาน 
-ขาดการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและการ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนอพยพ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพ้ืนที่ 

  
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องในตำบลลานหอย มีรายละเอียดดังนี้ 

   

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

  ข้อดีของสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลากร
งบประมาณ โครงการ/งาน  ของส ่วนราชการอื ่นมาให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นดำเนินการแทน  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542  
  2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ข้อเสียของสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย  
  2. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง  ทำให้นโยบายการ
พัฒนาไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 
  3. การเมืองเข้ามามีบทบาทแทรกแซง การบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 
   

  

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ได้ทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
  โยธา 
- แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
 
กองช่าง 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
สำนักปลัด 
 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด 
 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
 
สำนักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี 

ด้านบริหารท่ัวไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 7 แผนงาน 5 กอง  

ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 
   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 3.2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
      โยธา 

24 4,360,000 30 7,452,600 33 6,646,185 37 7,898,440 32 5,885,600 156 32,242,825 

1.2 แผนงานการเกษตร 5 1,360,000 6 1,515,000 6 2,100,000 6 3,380,000 3 900,000 26 9,255,000 
รวม 27 5,720,000 34 8,967,600 37 8,746,185 43 11,278,440 35 6,785,600 182 41,497,825 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 11 3,100,000 11 3,100,000 11 3,100,000 11 3,100,000 11 3,100,000 55 15,500,000 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม    
      และนันทนาการ 

5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 25 950,000 

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
     ชุมชน 

7 530,000 9 590,000 6 520,000 6 520,000 6 230,000 34 2,390,000 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 6 150,000 30 750,000 
รวม 29 3,970,000 31 4,030,000 28 3,960,000 28 3,960,000 28 3,670,000 144 19,590,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
      ชุมชน 

8 370,000 6 350,000 8 370,000 7 360,000 7 360,000 36 1,810,000 

รวม 8 370,000 6 350,000 8 370,000 7 360,000 7 360,000 36 1,810,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ 
      สันทนาการ 

11 384,000 11 384,000 11 384,000 11 384,000 11 384,000 55 1,920,000 

รวม 11 384,000 11 384,000 11 384,000 11 384,000 11 384,000 55 1,920,000 
 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 3.2 บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทอ่งเที่ยว 
5.1 แผนงานการเกษตร 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 20 200,000 

รวม 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 20 200,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ี 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 540,000 7 540,000 7 540,000 7 540,000 7 640,000 35 2,800,000 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ      
     ชุมชน 

3 63,000 3 63,000 3 63,000 3 63,000 3 63,000 15 315,000 

รวม 10 603,000 10 603,000 10 603,000 10 603,000 10 703,000 50 3,115,000 
รวมทั้งสิ้น 89 10,887,000 96 14,114,600 98 11,203,185 103 16,625,440 95 11,842,600 487 68,132,825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 

 
 
โครงการพัฒนาทีน่ำมาจากแผนพัฒนา

หมู่บา้น 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 65 17,500,000 

รวมทั้งสิ้น 13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 13 3,500,000 65 17,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ ผ. 01/1 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 
 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25561
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล และให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
     ( 1 ) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
     ( 2 ) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
     ( 3 ) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
     ( 4 ) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
     ( 5 ) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
     ( 6 ) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
     ( 7 ) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
     ( 8 ) แผนงาน 5 คะแนน 
     ( 9 ) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
        ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
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  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้ 
                          หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบหระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไข้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indicators ) 
2. แบบบัตรคะแนน ( Scorecard Model ) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ( Result Framework Model (RF) ) 
4. แบบเชิงเหตุผล (Logical Model ) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 

Method 
7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
8. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
9. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
10. แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model) 
11. แบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) – (10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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 - เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้เป็นจริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามกำหนดไว้หรือไม่ 
 - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIS) 
 - ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั ้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) 

 

 

(3) ข ้อมูลเก ี ่ยวกับสภาพทางส ังคม เช ่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 
 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบการบริการพื ้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
 

(2)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี ่ยน
เรียนรู ้ เพื ่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การว ิ เคราะห ์ท ี ่ควบคล ุมความเช ื ่อมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถ ึงความเช ื ่อมโยงแผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที ่ส ่งผลต่อการ
ดำเน ินงานได้แก่ S-Strength (จ ุดแข็ง) W-Weaknrss 
(จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

3.4 วิสัยทัศน ์

 

 
3.5 กลยุทธ ์

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล ้องและเช ื ่อมโยงก ับสภาพส ังคม เศรษฐกิจ 
สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ       Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ช ัด เจน สอดคล ้องก ับ โอกาสและศ ักยภาพท ี ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศ ักยภาพของพ ื ้นท ี ่จร ิ ง  ที่ จะนำไปส ู ่ผลสำเร ็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ ่งหมายในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ ่นในแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนนทั้งหมด 100  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการ
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นตำบลลานหอย  
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5.โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 

 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  

(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั ่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก ้ ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที ่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้วด้วย  การ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  
5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

 

 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต ่ำกว่าร ้อยละห้าของการนำไปตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  
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5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ  
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 
 

 

 
 
 
 


