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  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ    และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ด้านกายภาพ 

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ 
ของอ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากตัวอ าเภอท่าวุ้ง  11  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ   ต าบลบางมัญ ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีและต าบลบางขาม   
          ต าบลบ้านชี   ต าบลหนองเต่า  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

  ทิศใต้         ติดต่อกับ   ต าบลโคกสลุด , ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต าบลบางลี่   อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ต าบลบางมัญ   อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ-สกุล 

1 บ้านเขาสมอคอน นางอารมณ์   รวบรวม 

2 บ้านเขาสมอคอน นายบุญชู   คุ้มม่วง 

3 บ้านเขาหมอนอิง นายไพบลูย์ศรีสวัสดิ์ 

4 บ้านเขาบ้านหว้า นายศุภกร   มาสวนจิก 

5 บ้านพราน นางวนัเพ็ญ   อ่ิมภู 

6 บ้านแหลมกะลา นายสชุิน   วีระประสิทธิ ์

7 บ้านคลองพระ นายธนัทรัช   นามนาค 

12 บ้านหัวไผ่ นางสาวสุนนัท์   นาคน้อย 

13 บ้านห้วยแก้ว นางดวงตา  สุขแจ้ง 
 

          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมี 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   ได้แก่ 
  -  เทือกเขาสมอคอน อยู่ในเขตหมู่ที่  1 , 2 , 4 , 5 
  -  แม่น้ าบางขาม  อยู่ในเขตหมู่ที่  6 , 7 , 8 , 9 
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          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศ
ร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง  ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ – ๒  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม   

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
          1.4  ลักษณะของดิน 
                ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

       1.  แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่   
-  แม่น้ าบางขาม  จ านวน  1  สาย 
-  ล าน้ า    จ านวน  3  แห่ง   

       2.  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ได้แก่   
-  ฝาย  จ านวน  4  แห่ง   
-  บ่อบาดาล  จ านวน  36  แห่ง 

                   -  คลองชลประทาน  จ านวน   6  แห่ง 
  -  ประปา  ได้แก่ 
   หมู่ที่  4 , 5 , 7 , 12 , 13   (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 
   หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9  (หมู่บ้านด าเนินการเอง)     

          1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
                 ในเขต อบต. เขาสมอคอน  ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
          2.1  เขตการปกครอง 
                องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ทั้งหมด  
10  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง   สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย  การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่  อบต.จัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน   และประชาชน
ได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอนได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน อบต.  ผู้น าชุมชน  และ
โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
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งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด   ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ    
        2.2   การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคน   ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เขตการเลือกตั้งมีจ านวน  11  เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

1. เขตเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่  1  ต าบลเขาสมอคอน 
2. เขตเลือกตั้งที่  2  ได้แก่  หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน 
3. เขตเลือกตั้งที่  3  ได้แก่  หมู่ที่  3  ต าบลเขาสมอคอน 
4. เขตเลือกตั้งที่  4  ได้แก่  หมู่ที่  4  ต าบลเขาสมอคอน 
5. เขตเลือกตั้งที่  5  ได้แก่  หมู่ที่  5  ต าบลเขาสมอคอน 
6. เขตเลือกตั้งที่  6  ได้แก่  หมู่ที่  6  ต าบลเขาสมอคอน 
7. เขตเลือกตั้งที่  7  ได้แก่  หมู่ที่  7  ต าบลเขาสมอคอน 
8. เขตเลือกตั้งที่  8  ได้แก่  หมู่ที่  8  ต าบลเขาสมอคอน 
9. เขตเลือกตั้งที่  9  ได้แก่  หมู่ที่  9  ต าบลเขาสมอคอน 
10. เขตเลือกตั้งที่  10  ได้แก่  หมู่ที่  12  ต าบลเขาสมอคอน 
11. เขตเลือกตั้งที่  11  ได้แก่  หมู่ที่  13  ต าบลเขาสมอคอน   
มีจ านวน  11  หมู่บ้าน  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,419  คน  การเลือกตั้งจะมี  ผู้บริหารท้องถิ่น  

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  1 คน  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  2  
คน  11  หมู่บ้าน  รวมเป็น  22  คน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   3,419  คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  3,419  คน 
      แยกเป็นเพศชาย  จ านวน   1,648   คน    แยกเป็นเพศหญิง  จ านวน  1,771   คน 
3.  ประชากร 
          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีจ านวนครัวเรือน 1,411 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  4,423  
คน  แยกเป็นชาย  2,216  คน  หญิง  2,207  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  3  มีนาคม  2559) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
รวมจ านวน 
ประชากร 

บ้านเขาสมอคอน 1 210 320 353 673 
บ้านเขาสมอคอน 2 182 320 310 630 
บ้านเขาหมอนอิง 3 82 126 140 266 
บ้านเขาบ้านหว้า 4 169 297 265 562 
บ้านพราน 5 186 328 306 634 
บ้านแหลมกะลา 6 124 183 196 379 
บ้านคลองพระ 7 98 159 147 306 
บ้านท่าโขลง 9 97  50 56 106 
บ้านหัวไผ่ 12 43 65 55 120 
บ้านห้วยแก้ว 13 220 368 379 747 

รวม 1,411 2,216 2,207 4,423 
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  3.2   ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 -  จ านวนประชากรเยาวชน  (อายุต่ ากว่า  18  ปี)  หญิงจ านวน  431  ชายจ านวน   537  คน   
 -  จ านวนประชากร  (อายุ  18 – 60  ปี)  หญิงจ านวน 1,383  คน  ชายจ านวน  1,381  คน   
 -  จ านวนประชากรผู้สูงอายุ  (อายุมากกว่า  60 ปี)  หญิงจ านวน  382  คน  ชายจ านวน  294  คน   
 

4.  สภาพทางสังคม 
          4.1   การศึกษา    
                  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3 แห่ง  โรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จ านวน   1  แห่ง  และโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษาจ านวน   2  
โรงเรียน  ดังนี้   

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    3   แห่ง    แยกได้ดังนี้ 
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน 10 11 21 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 13 10 23 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก 15 7 22 

รวม 38 28 66 
 

-  โรงเรียนอนุบาล จ านวน   1   แห่ง    แยกได้ดังนี้ 
 

ชื่อโรงเรียนอนุบาล 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ระดับชั้นอนุบาล 1  16 15 31 

ระดับชั้นอนุบาล 2  12 14 26 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   27 10 37 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   14 8 22 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   9 6 15 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 18 7 25 

รวม 96 60 156 
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-  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  2  แห่ง  แยกได้ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ก่อนประถมศึกษา ป.1 –  ป.4 ป.5 –  ป.6 รวม 
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1. วัดเขาสมอคอน 
2. วัดถ้ าตะโก 

3 
13 

1 
5 

1 
5 

27 
40 

17 
40 

17 
40 

23 
73 

23 
50 

23 
50 

53 
126 

 41 
95   

41 
95 

รวม 16 6 6 67 57 57 96 73 73 179 136 136 

          4.2  สาธารณสุข 
        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน   มีจ านวน   2   แห่ง   ดังนี้ 

   1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน     มี
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  จ านวน   3  คน  (ถ่ายโอนมาเมื่อปี  2555) 
   2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสมอคอน  หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  มีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  3  คน  
   -  จ านวนผู้ป่วยและโรคท่ีพบในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

โรค จ านวนผู้ป่วย ปี  2558 
โรคติดเชื้อและปรสิต 36 
Certain infections and  parasitic  disease 112 
Neoplasms 9 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน - 
เนื้องอก  และมะเร็ง 1 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอลิซึม 628 
ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม 59 
โรคระบบประสาท 385 
โรคตารวมส่วนประกอบของตา 52 
โรคหู และปุ่มกกหู 91 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต 772 
โรคระบบทางเดินหายใจ 600 
โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 1,018 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 592 
โรคระบบกลา้มเนื้อใต้ผิวหนัง 2,123 
โรคระบบสบืพนัธ์ ร่วมปัสสาวะ 7 
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์  การคลอด  และดูแลหลังคลอด 1 
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก าเนดิ 5 
อาการแสดงและสิ่งปกตทิี่พบไดจ้ากการตรวจวินิจฉัยทีไ่ม่สามารถจ าแนกโรคได้ 849 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง  และผลที่ตามมา 2 
สาเหตุภายนอกอ่ืน ๆ  ที่ท าให้ปว่ยหรือตาย 53 

 

            



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

4.3  อาชญากรรม 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน   
 

  4.4  ยาเสพติด 
                  ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลเขาสมอคอน   จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรท่าโขลงได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนทราบนั้น   พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ
ประเภท  1  (เมทแอมเฟตามีน)  โดยผิดกฎหมาย  จ านวน  12  ราย  ผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1  (เมท
แอมเฟตามีน)  โดยผิดกฎหมายและเสพฯ  จ านวน   25  ราย  มีไว้ความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท
แอมเฟตามีน)  โดยผิดกฎหมาย จ านวน  2  ราย  มีไว้ความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท
แอมเฟตามีน)  จ านวน  2  ราย   และมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท  5 (พืชกระท่อม) โดยผิด
กฎหมาย  จ านวน  1  ราย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรท่าโขลงและได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น าประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

           4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์   ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

        

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 

            5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว  คือ  ทางรถยนต์มีทางหลวง
แผ่นดิน  (ถนนสายท่าวุ้ง – บางงา)  เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อ าเภอท่าวุ้งและจังหวัดลพบุรี  
ภายในหมู่บ้านต่างๆ  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั่วถึงกัน  
 

            5.2   การไฟฟ้า 
         ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐  

เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว   และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับหมู่บ้าน   
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            5.3   การประปา 
         การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา

สมอคอนเองบางหมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้ง
ปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง  และน้ าประปาไม่ไหลสาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการ
ตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

 -  หมู่ที่  4 , 5 , 7 , 12 , 13  (อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
 -  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9  (หมู่บ้านด าเนินการเอง) 

 

            5.4   โทรศัพท์ 
                     จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่  (ที่สามารถใช้ได้)  จ านวน  3  แห่ง  และในปัจจุบันทุกหมู่บ้าน
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

           5.5   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
         มีที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ท่าโขลง ตั้ งอยู่  ใกล้เทศบาลต าบลท่าโขลง 

อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ให้บริการเวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวัน
อาทิตย์    
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
            6.1  การเกษตร 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา ปลูกข้าว                
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
            6.2   การประมง 
                 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีการประมง           
            6.3   การปศุสัตว์ 

         ต าบลเขาสมอคอนมีการปศุสัตว์  คือ   
หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงวัว  จ านวน  3  ครัวเรือน  เลี้ยงหมู  จ านวน  2  ครัวเรือน   

เลี้ยงเป็ด – ไก่   จ านวน  5  ครัวเรือน  
  หมู่ที่  2  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็นไก่  จ านวน  12  ครัวเรือน 

 หมู่ที่  5  บ้านพราน – บ้านโคกทะเล  เลี้ยงเพาะ  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแกะ  จ านวน  21  ครัวเรือน 
 หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด – ไก่  จ านวน  24  ครัวเรือน 

            6.4   การบริการ 
         ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีการบริการ               

           6.5   การท่องเที่ยว 
              - ดอยธัมมิกราช  ดอยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ยุคทวาราวดีและเป็นสถานที่
ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระราชาและฤาษี   
                    - เทือกเขาสมอคอน  มีถ้ าต่างๆ มากมาย  เช่น  ถ้ าชิงช้า ถ้ าน้ า ถ้ าพระนอน ถ้ าพราหมณี ถ้ าข้ีแรด 
           - วัดถ้ าตะโกพุทธโสภา  , วัดเขาสมอคอน 
           - ขุดพบโครงกระดูกโบราณ  เครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผายุคทวาราวดี  บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 5  
            6.6   อุตสาหกรรม 

          โรงสีข้าว  จ านวน  1  แห่ง  (บริษัทไทยมาพรรณเทรดดิ้ง  จ ากัด) 

            6.7   การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
           ประชาชนต าบลเขาสมอคอน  มีการรวมกลุ่มของประชาชน ได้แก่  กลุ่มเยาวชนต าบลเขาสมอคอน  



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

กลุ่มมัคคุเทศก์น้อย  กลุ่มอปพร.  กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม.  กลุ่มออมทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
เช่น  กลุ่มจักรสาน   กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรท านา)  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
            6.8   แรงงาน 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา ปลูกข้าว  ที่
เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
            7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

         มีจ านวน  10  หมู่บ้านและมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
รวมจ านวน 
ประชากร 

บ้านเขาสมอคอน 1 210 320 353 673 
บ้านเขาสมอคอน 2 182 320 310 630 
บ้านเขาหมอนอิง 3 82 126 140 266 
บ้านเขาบ้านหว้า 4 169 297 265 562 

บ้านพราน 5 186 328 306 634 
บ้านแหลมกะลา 6 124 183 196 379 
บ้านคลองพระ 7 98 159 147 306 
บ้านท่าโขลง 9 97  50 56 106 
บ้านหัวไผ่ 12 43 65 55 120 

บ้านห้วยแก้ว 13 220 368 379 747 
รวม 1,411 2,216 2,207 4,423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

            7.2   ข้อมูลด้านการเกษตร 
                     1)  บ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  1  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                
ประเภทของการท าการเกษตร 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ท านา   ในเขต

ชลประทาน 
  68  ครัวเรือน 
   2,200   ไร ่

800  กก./ไร ่ 4,000   บาท/ไร่ 7,000   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

   ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
   3   ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู         2   ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่        5   ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                    2)  บ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                
ประเภทของการท าการเกษตร 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ท านา   ในเขต

ชลประทาน 
  40  ครัวเรือน 
450   ไร ่

700  กก./ไร ่ 6,000   บาท/ไร่ 7,000   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน  ดาวเรือง               
. 

    1  ครัวเรือน 
      5       ไร่ 

          กก./ไร ่  8,000    บาท/ไร่  10,000         
บาท/ไร่ 

สวนแคนตาลูป                 
. 

   1   ครัวเรือน 
       5      ไร่ 

5,000  กก./ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 15,000           
บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                    3)   บ้านเขาหมอนอิง  หมู่ที่ 3  ต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                       
  

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.1) ท านา   ในเขต
ชลประทาน 

  35  ครัวเรือน 
700   ไร ่

25 กก./ไร่ 3,200   บาท/ไร่ 5,600   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

          กก./ไร ่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

สวน.       ครัวเรือน 
            ไร ่

          กก./ไร ่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                     4)   บ้านเขาบ้านหว้า  หมู่ที่  4  ต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ท านา ในเขตชลประทาน   -  ครัวเรือน 

     -    ไร ่
   -   กก./ไร่       -   บาท/ไร่       -   บาท/ไร่ 

นอกเขตชลประทาน   47 ครัวเรือน              
1309  ไร่ 

    800  กก./ไร ่    35,00 บาท/ไร่   6,800   บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

          กก./ไร ่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

สวน.       ครัวเรือน 
            ไร ่

          กก./ไร ่           บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

          5)   บ้านพราน  หมู่ที่   5  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                           . 
ประเภทของการท าการเกษตร 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ท านา   ในเขต

ชลประทาน 
  21  ครัวเรือน 
     564    ไร ่

   700   กก./ไร ่   5,000  บาท/ไร่    6,000  บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน  
             ไร่                                    

            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน มะลิ               
. 

   1   ครัวเรือน 
      2       ไร่ 

  2000   กก./
ไร่ 

  25,000  บาท/ไร่    200   บาท/ไร่ 

สวนบัว     1  ครัวเรือน 
     5       ไร่ 

     -     กก./ไร ่    1,000  บาท/ไร่    5,000  บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครวัเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

        
 
 
 
 

 
 
 
   



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                  6)   บ้านแหลมกะลา  หมู่ที่  6  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.1) ท านา   ในเขต
ชลประทาน 

  25  ครัวเรือน 
     758    ไร ่

   800   กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร่    7,500  บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน  
             ไร่                                    

            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

          กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                    7)   บ้านคลองพระ  หมู่ที่  7  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.1) ท านา   ในเขต
ชลประทาน 

  82  ครัวเรือน 
     765    ไร ่

   600   กก./ไร ่   4,000  บาท/ไร่    7,000  บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน         ครัวเรือน  
             ไร่                                    

            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่ 

          กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                  8)   บ้านท่าโขลง  หมู่ที่  9  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.1) ท านา   ในเขต
ชลประทาน 

  16  ครัวเรือน 
830   ไร ่

70  กก./ไร ่ 5,000   บาท/ไร่ 7,000   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                 ..       ครัวเรือน 
            ไร ่

          กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 ..       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                 9)   บ้านหัวไผ ่  หมู่ที่  12  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี      

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.1) ท านา   ในเขต
ชลประทาน 

  9  ครัวเรือน 
1942   ไร ่

800  กก./ไร ่ 4,000   บาท/ไร่ 7,000   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวน                 ..       ครัวเรือน 
            ไร ่

          กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 ..       ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

     

      
 
 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                  10)   บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่  13  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
ประเภทของการท าการเกษตร 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ท านา   ในเขต

ชลประทาน 
  62  ครัวเรือน 
2115.0  ไร ่

850  กก./ไร ่ 4,800   บาท/ไร่ 6,800   บาท/ไร่ 

  นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
                ไร ่

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.2) ท าสวน สวนมะนาว                 
.. 

   16 ครัวเรือน 
   6.0    ไร ่

 1000  กก./ไร ่ 8000   บาท/ไร่  15,000         
บาท/ไร่ 

สวนมะกรูด            
.. 

   2   ครัวเรือน 
      2       ไร่ 

1500  กก./ไร ่  15,000   บาท/ไร่ 100,000       
บาท/ไร่ 

สวนมะม่วง                
. 

  5   ครัวเรือน 
        3     ไร่ 

 3000  กก./ไร ่  15000  บาท/ไร่        -       บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.3) ท าไร่   ไร่อ้อย         ครวัเรือน 
              ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 
             ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

        ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 เลี้ยงสัตว์  เช่น        
เลี้ยงวัว      
เ 

 
 
      ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
 
            กก./ไร ่

 
 
             บาท/ไร่ 

 
 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงหมู            ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

เลี้ยงเป็ด – ไก่          ครัวเรือน 
             ไร่ 

 
            กก./ไร ่

 
             บาท/ไร่ 

 
               บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

7.3   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
                  1)   บ้านเขาสมอคอน   หมู่ที่   1  ต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุร ี
 

 
 
 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5. คลอง
ชลประทาน 

1 -  -  - 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                     2)   บ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 1 -  -  40.0 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ      
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 2 -  -  10.0 
 5. คลอง
ชลประทาน 

1 -  -  40.0 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                  3)   บ้านเขาหมอนอิง  หมู่ที่  3  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1.1) ปริมาณน้ าฝน  - - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 1 -  -  70.0 
 4. หนองน้ า/บึง 2 -  -  70.0 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)  เจาะบ่อบาดาล              
.6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 
3 

 
- 
- 

 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
 

 
- 

70.0 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 1 -  -  70.0 
 5. คลอง
ชลประทาน 

2 -  -  50.0 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

4)   บ้านเขาบ้านหว้า  หมู่ที่  4  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง 
ไม่

ทั่วถึง 
ร้อยละของ

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

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 2 -  -  50.0 
 5. คลองชลประทาน 1 -  -  50.0 
 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1) คลองระบายน้ า1               

6.2) คลองระบายน้ า2                
6.3) คลองระบายน้ า3                

- 
 

3 
4 
5 

- - 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 

- 
 

50.0 
50.0 
50.0 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                     5)  บ้านพราน  หมู่ที่  5  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง - -  -  50.0 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1) สระทะเล          
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 
2 
 

 
- 
- 

 
- 
 
 

 
- 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 

50.0 
 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5. คลอง
ชลประทาน 

1 -  -  50.0 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)               . 
6.2)               .  
6.3)              .  

- 
 
 
 
 

 

- - 
 
 

 

- - 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

   6)  บ้านแหลมกะลา  หมู่ที่  6  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี 
    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง  - - - - 70.0 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1) สระทะเล          
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 
2 
 

 
- 
- 

 
- 
 
 

 
- 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 

50.0 
 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
5.คลองชลประทาน  - - - - - - 
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)               . 
6.2)               .  
6.3)              .  

- 
 
 

 

- - 
 
 

 

- - 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

                      7)   บ้านปากคลองพระ  หมู่ที่  7  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    
 

 
 
 
 
 
 

   แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1 -  -  60.0 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 2 -  -  50.0 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5.คลองชลประทาน  1 -  -  50.0 
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)               . 
6.2)               .  
6.3)              .  

- 
 
 
 

 

- - 
 
 

 

- - 
 
 
 

 

- 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

8)   บ้านบางพราน   หมู่ที่  9  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   

 
 
 
 
 

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า 1 -  -  70.0 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 2 -  -  60.0 
 4. หนองน้ า/บึง 3 -  -  60.0 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 1 -  -  50.0 
 5. คลอง
ชลประทาน 

2 -  -  50.0 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                     9)   บ้านหัวไผ่  หมู่ที่  12  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   

 
  
 
 

 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 1 -  -  70.0 
 4. หนองน้ า/บึง 2 -  -  70.0 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ 1 -  -  50.0 
 5. คลอง
ชลประทาน 

2 -  -  50.0 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                    10)   บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่  13  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1.1) ปริมาณน้ าฝน -  - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
1.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า - - - - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - 
 3. คลอง 1 -  -  70.0 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - 
 5. น้ าตก - - - - - - 
 6. อ่ืนๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง - - - - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า - - - - - - 
 3. ฝาย - - - - - - 
 4. สระ - - - - - - 
 5. คลอง
ชลประทาน 

- - - - - - 

 6. อื่นๆ  
(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - - - 

  
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

         7.4   ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
                  1)  บ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  1  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - - - 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ - - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  - - - - 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) - - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

 

                  2)  บา้นเขาสมอคอน  หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                

แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - -  -  50.0 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 100.0 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

 

                  3)  บ้านเขาหมอนอิง  หมู่ที่ 3  ต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี                                       
  

แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - -  -  70.0 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ - -  -  70.0 
1.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 - - - - - 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                    4)   บ้านเขาบ้านหว้า  หมู่ที่  4  ต าบลเขาสมอคอน   อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 100.0 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
1.6.1) ประปาหมู่บ้าน                            

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
100.0 

  

                  5)   บ้านพราน  หมู่ที่  5  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ - -  -  3.0 
1.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- -  -  50.0 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
1.6.1)                               . 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

                   6)  บ้านแหลมกะลา  หมู่ที่  6  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - -  -  60.0 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 - - - - - 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - - - - 

 
 

       
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                    7)  บ้านคลองพระ  หมู่ที่  7  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- -  -  80.0 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
1.6.1)                               . 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

                    8)  บ้านท่าโขลง  หมู่ที่  9  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ -  - -  50.0 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ -  - -  50.0 
1.3 ประปาหมู่บา้น  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  - -  50.0 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) -  - -  50.0 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ -  - -  50.0 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

 

                     9)  บ้านหัวไผ ่ หมู่ที่   12   ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า ไม่ม ี
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  - - - - - 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

- -  -  100.0 
 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - - 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

     
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                    10)  บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่  13  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

1.1 บ่อบาดาลสาธารณะ - -  -  60.0 
1.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
1.3 ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

- -  -  50.0 
 

1.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  - - - - - 
1.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - -  -  60.0 
1.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
1.6.1)                               . 

- - - - - - 

 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
            8.1  การนับถือศาสนา 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีวัดจ านวน  5   
แห่ง   ดังนี้ 
   1)  วัดเขาสมอคอน  หมู่ที่  1 , 2 
   2)  วัดถ้ าช้างเผือก  หมู่ที่  5 
   3)  วัดถ้ าตะโก  หมู่ที่  5 
   4) วัดบันไดสามแสน  หมู่ที่  5  
   5)  วัดบางพราน  หมู่ที่  9 
 8.2   ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประชาชนชาวต าบลเขาสมอคอน  ได้มีการอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  ได้แก่ 
ประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ของไทยอีกด้วย  ได้แก่  การจักรสานเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ตะกร้า  กระบุง  ชะลอม  , การร้อยมาลัยดอกมะลิ  ดอกพุด  เป็นต้น 

8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ได้แก่  กลุ่มจักรสาน  กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มเกษตรท านา  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ  กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ   
           ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ  100%  พูดภาษาไทย    
            ๘.๔   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัว เรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง  ได้แก่  ข้าวปลอดสารพิษ   ตะกร้าหวาย  เชือกปอฟาง  เสื้อสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเขาสมอ
คอน   ยาดมสมุนไพร   สินค้าเกษตร   อาหารแปรรูป   เช่น   ขนมเปี๊ยะนพวรรณ   เผือกฉาบ  กล้วยฉาบ  ขนมเต่า   
กระยาสารท   ผักปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  เช่น  น้ าส้มควันไม้   โฮโมนพืช  ปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
            9.1  น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าน้ า   มีจ านวน    3   แห่ง 
  -  แม่น้ า บางขาม  มีจ านวน    1   สาย 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   มีจ านวน    4   แห่ง 
  -  บ่อบาดาล  มีจ านวน   25  แห่ง 
  -  คลองชลประทาน มีจ านวน    6   แห่ง   
  -  ประปาหมู่บ้าน  
   หมู่ที่  4 , 5 , 7 , 12 , 13  (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 

หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9  (หมู่บ้านด าเนินการเอง) 
๙.๒   ป่าไม้    
         ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓    ภูเขา   

           ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
            9.4    คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร
ไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้
จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามให้
เป็นเมืองน่าอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                       
     พ.ศ. 2557 – 2560 

๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
       จากการด าเนนิการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

  ๑.  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และประชาชนส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้
ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาต าบล 

  ๒.  เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนก็จะพยายามต่อไปที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน 
  ๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  โดยไม่ได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและ
ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้รับ  ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ครบ  ๑๐๐  % 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจ าปี  พ.ศ.  2557  ประกอบด้วย 
โครงการทั้งหมด  160  โครงการ  งบประมาณ   241,911,500.-  บาท  สามารถด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปี  พ.ศ.  2557   ได้จ านวน 114  โครงการ  งบประมาณ  
18,026,708.24  บาท  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบด้วย
โครงการทั้งหมด  193  โครงการ  งบประมาณ  219,448,110.-  บาท  สามารถด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้จ านวน   113   โครงการ   งบประมาณ  
12,090,704.95   บาท   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      เขาสมอคอน ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9  
ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด  198  โครงการ  งบประมาณ  201,915,555.- บาท สามารถด าเนินงานโครงการให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้จ านวน  115  โครงการ  
งบประมาณ  19,959,345.03  บาท  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประจ าปี พ.ศ. 2560  
ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด  152  โครงการ  งบประมาณ  66,310,730.-  บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จ านวน
โครงการ
ในแผน 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
คิด

เป็น% 

จ านวน
โครงการใน

แผน 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
คิด

เป็น% 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

 

  

 

 

  

 

สาธารณูปการ 

40  7 134,532,500.00 2,694,045.14 14.94 61 19 103,418,610.00 4,817,660.00 39.85 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  วฒันธรรม  และ
การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

60 60 60,628,000.00 3,006,240.00 16.68 76 52 49,930.450.00 3,190,947.95 26.39 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

10 9 378,000.00 27,800.00 0.15 12 6 438,000.00 28,000.00 0.23 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 4 2,370,000.00 - - 39 3 2,370,000.00 4,500.00 0.04 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการเมือง  การบริหาร  
และการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในระบอบ 

 

ประชาธิปไตย 

45 35 44,003,000.00 12,298,623.10 98.22 41 33 63,291,000.00 4,049,597.00 33.49 

รวม 160 114 241,911,500.00 18,026,708.24 100.00 193 113 219,448,110.00 12,090,704.95 100.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

  

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวน
โครงการ
ในแผน 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
คิด

เป็น% 

จ านวน
โครงการใน

แผน 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ังไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
คิด

เป็น% 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

 

  

 

 

  

 

สาธารณูปการ 

65 20 108,136,250.00 5,528,600.00 13.87 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  และการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

74 47 48,277,400.00 7,295,508.62 39.24 53 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ   

การท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

12 5 443,000.00 5,250.00 0.03 9 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 3 2,380,000.00 20,000.00 0.11 7 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง  การบริหาร  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

41 27 63,769,000.00 8,692,953.68 46.76 36 

 

รวม 

198 115 223,005,650.00 

 

19,959,345.03 100.00 152 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  160  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  114  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  71.25 % 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  สามารถด าเนินงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของแผน  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  193   โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   113  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  58.50 % 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  สามารถด าเนินงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ร้อยละ  50  ขึ้นไปของแผน  
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   198  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   102  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ   71.25 % 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   152  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน     -     โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ   -   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

 -  ยังไม่ได้ด าเนินการ    
   (๒)  เชิงคุณภาพ  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  
ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการ
ด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้   ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  75.00 
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 

๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑   ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินงานต่าง ๆ  ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑0. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความ

สะดวกส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น   มีดังนี้ 
๑.  ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2.  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
3.  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 

๒.๒  ผลกระทบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ไม่สามารถด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้

ทั้งหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก  และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการสูง  ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ  ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัด   
๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  –  ๒๕๖๐ 

- ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ
ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
4) องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน 

บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ควรจะให้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
  ๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องถนน  น้ าประปา  เป็นต้น 

- ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
  ปัญหา 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละ
ด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม  โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
     แนวทางการแก้ไข   
   (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องถนน  น้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภคและปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

-  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง 
ประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด                                                                                                     

๒) เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ                                      
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
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๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมออคอน  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ   ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 
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ส่วนท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะ 

ต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง  และมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคม   ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว   คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  
สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปี  
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 
๓ (ปี ๒๕๖๐  เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑ ) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 
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คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ  ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณา
น าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน   ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา  ในระหว่างที่
กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ   ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐาน
การผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  ๒๐  ปี  
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ   เงื่อนไขภายนอก
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต   ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและ
ท้าทาย  ต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
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เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ  ในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการ  ทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติก ารณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น
และกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่   รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  
เช่น  ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน   แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ   ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  
เศรษฐกจิโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง  ๕  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)  สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้า
นี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาว  หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ  จากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ   
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง   โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย  เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ  จะกระทบ
การด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่   รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์  และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ    และช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่
การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน   ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ   แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน   รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ   ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญส าหรับภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น    กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะ
ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่   และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะ
เข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น   ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี  
๒๕๓๑  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓   และล่าสุดในปี  



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 
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๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น  ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก   หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  
อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน    ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น   
และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ ในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ  ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น   มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด   และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทย  ได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออม
ไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ า   ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า   ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก   ขณะที่
โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก   จึง
มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า   โดยที่
การใช้องค์ความรู้   เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอ   การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า   ขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่
ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ ความเหลื่ อมล้ าและความแตกแยกในสั งคมไทยยั งเป็นปัญหาที่ ท้ าทายมาก  รวมทั้ งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้   ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่   
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์    ในระยะเวลา   ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ   ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง   ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผล
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ   
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร   ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้น
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ   ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับ
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ศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่
ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อน  และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกา     ภิวัตน์เข้มข้นขึ้ น   
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน   สินค้าและบริการเงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี   ข้อมูล
และข่าวสารต่าง ๆ   เป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ   เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน   ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผัน
ผวนรุนแรง  ต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน   กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ   สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น   โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้
จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ   ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕  ปีต่อจากนี้ไป   ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน    รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้   คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ าและปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก   และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี ้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะ  ในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญ  และผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ   การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น   จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ   เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น    โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว   สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้   ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิต
การท างานและการเรียนรู้   ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพ  มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ   
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ    เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น   จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ   เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน   คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง   และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน    ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง   จุดอ่อน   โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ   จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้
เกิดการผนึกก าลัง  และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การ
ด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา   ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ   เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว   การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง    ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ   ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ  ที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ   ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” 
ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่   เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว    สามารถรับมือกับความเสี่ยง
และภัยคุกคามแบบใหม่ได้   และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้   จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์   เป้าหมายของประเทศ   และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ  ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูป  และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย  ในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น   และปัญหาความขัดแย้งในสังคม   รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต   และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ   กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท า
ให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก   สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
สังคมและวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์  และเป้าหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ    ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง   เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ   คือประเทศไทยมั่นคง   มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ   การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ   การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์   ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน    ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   ความมั่นคงทางพลังงาน  และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และ
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เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ   เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗)  การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม   เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ

(๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒)  การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓)  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ   และมีความม่ันคงด้านน้ า   รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบ  และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ 

พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย   โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบ
ประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒ .๕ .๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ   ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ    รับรู้  และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ   สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้   
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย   มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  
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และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง    รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทกุระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์   การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล   รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ   สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน  จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน   คุณภาพ
การศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒  ชะลอจากร้อยละ ๕.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ า
กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 
๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ 
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลง จาก  ร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ 
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
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เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน 
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และ
จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ  GDP  ในปี  ๒๕๕๕  ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน  ๑๑   คนต่อประชากร   ๑๐,๐๐๐   คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  ๒๐ - 
๓๐ คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒  ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒)  ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อย
ละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 
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๒.๒.๕  ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน 
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒)  เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓)  คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖  พบว่า  
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔)  ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕)  ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้อง
ใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖  คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗   
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  ๗.๑ ขณะที่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ 
บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดู
ที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
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แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑)  พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒)  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓)  ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
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แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑)  ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒)  มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน   ๑๐.๓   ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔)  ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
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ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑  ด้านธรรมาภิบาล 

(๑)  ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว   ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล    ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มีอย่างน้อย  ๖  ประการคือ  
(๑)  หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส  (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลัก
ความคุ้มค่า  ขณะนี้  ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มี
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงาน
ภาครัฐ   มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล   มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง   ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิด
งานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ
ทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มี
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
 (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๔  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับ 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑)  การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน  ๗๕  งาน/กิจกรรมจาก  ๑๑๔  งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อ
เสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อย
ละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท . ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน  ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง  เป็นแสนล้านบาท    อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดัง
ปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔)  การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
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จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  ที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑)  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒)  ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒  บริบทภายนอก 
๓.๒.๑  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
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อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒)  การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาส
ที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓)  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
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(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒ นาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

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

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓   เป้าหมาย 
๔.๓.๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(๓)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์  และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓   การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน   ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน   รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ  เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกส์   เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์   การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน   การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ   บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ   รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
โดย 

(๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓)  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูป 
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔   การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า 
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือ
ครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครอง
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความ
จ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่
ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
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๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก  และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 

1.3   แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1)  แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๔๘๓๐ ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ๒  ประกอบด้วย  
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่
ส าคัญ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช พืชไร่ และปศุสัตว์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า การแก้ปัญหาน้ าท่วม 

 2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   วิสัยทัศน์  
                      “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและย่ังยืน ” 
   พันธกิจ 
  ๑)  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   ๒)  สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓)  พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
  ๔)  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ : 
     "ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทนท่องเที่ยวอารยธรรม มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข" 

  พันธกิจ 
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
๒) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
๓) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
๔) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
๕) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๖) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

               4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดของจังหวัดลพบุรี 
 วิสัยทัศน์ : 
     “คุณภาพชีวิตท่ีดี  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

1.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ 
ได้มาตรฐาน 
1.2  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
1.3  การส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานท าและความเข้มแข็งของหมูบ่้าน/ชุมชน 
1.4  การส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริ และการท าเกษตร 
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
1.5  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปญัญาไทย 
1.6  การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 

2.  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 2.1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
2.2  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.3  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการทอ่งเที่ยวในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพตดิ 
3.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3.3 การส่งเสรมิสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
3.4 การส่งเสรมิศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3.5 การส่งเสรมิและพัฒนาการศกึษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและทันสมัย 
3.6 การส่งเสรมิการจดัระเบียบชมุชน สังคม การรักษาความสงบเรยีบร้อยและการ 
บรรเทาสาธารณภยั 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม                                                               
4.2 การก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์ก าจดัขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม                                                                                                    
4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

5. การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

5.1 ส่งเสริมหลักการท างานแบบบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น                                    
5.2 การส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมลู                                           
5.3 การสร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส           
5.4 การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน                                                                  
5.5 การส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร ด้วยหลักคณุธรรม จรยิธรรมสร้างความสามัคคีและทมีงาน
ในหน่วยงาน 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1  วิสัยทัศน์ 

       “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่” 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน 
3. พัฒนาสังคม  เด็ก  เยาวชน  สตรีและครอบครัวให้มีคุณธรรม  มีความรู้  สุขภาพอนามัย 

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นทุกด้าน 

          2.3  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  สะดวก  ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวติ 

และทรัพย์สินในการเดินทางสญัจรไปมา 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลเขาสมอคอน 

สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ  การส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้ 

ประชาชนรู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
5. ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมเน้นการบริหารการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย 
 
          2.4   ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1. เส้นทางคมนาคมที่เพ่ิมข้ึน/ร้อยละของถนนได้รับการบ ารุงรักษา 
2. จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.ที่มีไฟฟ้าใช้ 
3. จ านวนที่ขุดลอก / ร้อยละระยะทางที่ฝังท่อ/วางท่อ/จ านวน
หมู่บ้านที่ขยายเขตประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีจ านวนผู้เสพ/ผู้ค้าลดลง 
2. ร้อยละจ านวนประชากรเจ็บป่วยลดน้อยลง 
3. จ านวนประชากรมีความรู้เพ่ิมเติม 
4. จ านวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ร้อยละของจ านวนจารีต  ประเพณีคงอยู่ 
6. ร้อยละของความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกลุ่มเสี่ยงลดลง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  และการส่งเสริมการเกษตร 
 

1. จ านวนรายได้เพ่ิมข้ึน / จ านวนรายจ่ายลดลง 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละเกษตรกรรมมีคุณภาพ  ยั่งยืนและปลอดภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. การเพิ่มขึ้นของประชาชนที่รักษ์สิ่งแวดล้อม                         
2. ร้อยละของจ านวนขยะลดลง / ร้อยละของจ านวนพื้นที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึนภูมิทัศน์น่าอยู่ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง              
การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 

1. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน                                   
2. ร้อยละของจ านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มข้ึน/ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่พึงพอใจเพ่ิมข้ึน                                                      
3. ร้อยละของประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น / จ านวนช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น                                               
4. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน                                                                             
5. ร้อยละของการมีส่วนร่วมทุกด้านเพ่ิมข้ึน 

 

       2.5   ค่าเป้าหมาย 

           ๑)   เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน 
      2)   ประชาชนได้รับการพัฒนา  มีการส่งเสริมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สาธารณสุขให้

ประชาชนรู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
 ๓)   ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  การท่องเที่ยวและพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

       4)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
           5)   ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  เน้นการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย          
         2.6   กลยุทธ์ 

 1)  พัฒนาด้านคมนาคม  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและต้องการของประชาชน  ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2)  พัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในการสัญจรไป – มา 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ลดอุบัติเหตุและการโจรกรรม  อาชญากรรมต่าง ๆ  

3)  พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ขุดลอก คูคลอง  การบริหารจัดการแหล่งน้ า  เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภค – บริโภค เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

4)  การส่งเสริมสุขภาพ  รณรงค์ป้องกันบ าบัดรักษาโรคและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ 

5)  การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

6)  การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

7)  การพัฒนาศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีพัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเขาสมอคอน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว   

     8)  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ   
หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ      สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 

9)  การส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้และผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลเขาสมอคอน 
               10)  การส่งเสริมการเกษตร  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

              11)  การสร้างจิตส านึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
             12)   ด้านการพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

   13)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
          2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        1)  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การเกษตร  ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
         2)  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และกระต้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกของกลุ่มอาชีพ 
        3)  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ 
        4)  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
ลพบุรีตามวิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่เมืองน่าอยู่” 
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           ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และ ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน  และ  จุดแข็ง    ที่เป็น
เหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งจะเป็นการประเมินสภาวะขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า  “องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน  เพียงใด”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินการในอนาคตต่อไป 
โดยใช้เทคนิคการ  SWOT   Analysis  เป็นเครื่องมือ  ดังนี้ 

     ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   -  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเอง 
      -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   -  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ข้าวเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
   -  มีโรงเรียนในสังกัด อบต.เขาสมอคอน  1  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
   -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2  โรงเรียน  สอนตั้งแตร่ะดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้แก่  ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดถ้ าตะโกและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอนามัย เขา
สมอคอน         

   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.เขาสมอคอนกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   -  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.  

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  -  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ 

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  -  มีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  (วัดไลย์)  ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่น 

ของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
-   มีกลุ่มอาชีพจักรสาน  กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม่กวาด  กลุ่มอาชีพท านา  กลุ่มอาชีพ 

ตีมีดมงคล  กลุ่มอาชีพท าขนมเปี๊ยะนมสด  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
       ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

-   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
-   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง

เข้มแข็ง 
-   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
-   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
-   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  เช่น   

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
-    งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ  มีไม่เพียงพอ   

ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญต่อการพัฒนา                       
                   -    การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 

      -    ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
     ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 

   -    ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป  ระบบราชการท า 
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
-   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

              -   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 
       -   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ 

ต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 
                 -   พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. ใน 
การจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากข้ึน 

     ๔)  อุปสรรค  (T : Threat) 
 -   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนกับเทศบาล 

ต าบลท่าโขลง  
       -   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด 

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      -    งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
      -    กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

                -   การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

      -   การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย   จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-     การคมนาคม ขนส่งไม่สะดวก สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ในช่วงฤดูร้อนถนนเป็น 

ฝุ่นละออง ในฤดูฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ าท่วมขัง 
-     ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
-     ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  
-     ระบบโทรศัพท์ในบ้านเรือน และระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ท่ัวถึง 
ด้านแหล่งน้ า 

               -   น้ าท่วมในฤดูฝน และจะขาดแคลนน้ าในฤดูร้อน 
-   น้ าที่จะน ามาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
-   ภาชนะเก็บน้ าฝนไม่เพียงพอทุกครัวเรือน 
-   ไม่มีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
ด้านสังคม 
-     ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝีมือ บุคคลที่จบการศึกษามุ่งเข้าท างานในเมือง 
-     การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน 
ด้านสาธารณสุข 
-     ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ความรู้ ด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพ 
-     การเสพสารเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
-     ไม่มีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
-      ขาดแคลน อุปกรณ์ การเรียนการสอนของเด็กวัยก่อนเรียนและระดับปฐมวัย 
-      ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ 
-     ขาดการรวมกลุ่มในเชิงการผลิตและก าหนดราคาในการขายผลผลิต 
-     ขาดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
-     ขาดการสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
-     การผลิตภาคการเกษตรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-     การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
-     ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
-     ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
-     ขาดระบบการบริหารจัดการด้านขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-     ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านเรือนและชุมชน/ตลาด      
ด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
-     ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชาชน 
-     เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 
๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค - บริโภค
ยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค - บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ อบต.
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เปน็สาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 
และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน  เช่น  เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ดาน 

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอ
นาคต 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3)  เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์  บุหรี่  เหล้า  
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- ด้านสาธารณสุข - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว  และ
การส่งเสริม
การเกษตร 

 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้างงานมากข้ึน 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.01 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ   

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖    
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง

ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  
ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมัง่คั่ง

และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ        
โลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๙ 
การพัฒนาภาค 
เมืองและพืน้ที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๐ 
ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
ด้านการเติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  สร้างมูลค่าเพิม่
ทางการทอ่งเที่ยวจากฐานความรู้
ทางประวตัิศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ยกระดับ
กระบวนการผลิต การตลาด

ระบบ Logistics อาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  บริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ยกระดับคุณภาพและ
สร้างมูลค่าเพิม่ด้านอาหารปลอดภัย 

๓. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

๔. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด
และสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาและส่งเสรมิ
พลังงานทดแทน 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทาง
การศกึษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ  การทอ่งเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการเมือง  การบริหาร  และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เป้าประสงค ์
ประชาชนมีเสน้ทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน 

สะดวก ในการติดต่อสือ่สารปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินในการเดนิทางสญัจรไป-มา   

เป้าประสงค ์
ประชาชนไดร้ับการพัฒนาตลอดชีพ  

การส่งเสรมิด้านการศกึษาและ
สาธารณสขุ ให้ประชาชนรูจ้ักน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประชาชนมีสขุภาพที่ด ี

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพฒันา

แหล่งทอ่งเที่ยวภายในต าบลเขาสมอคอน 
สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค ์
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวติของคนใน
ชุมชน 

เป้าประสงค ์
ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  

ประชาชนมีส่วนร่วม  เน้นการบริหาร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๔. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ยกระดับคุณภาพและ
สร้างมูลค่าเพิม่ด้านอาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด
และสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  พัฒนาและส่งเสรมิ
พลังงานทดแทน 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต. 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  พ.ศ. 2561 – 2564 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี  1  พัฒนาด้าน
คมนาคมโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาด้านไฟฟ้า
สาธารณะ  เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรใน
การสัญจรไป – มา ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  ลดอุบัติเหตุและการ
โจรกรรม  อาชญากรรมต่าง ๆ   

กลยุทธ์ท่ี 4          
การส่งเสริมสุขภาพ  
รณรงค์ป้องกันบ าบัด 
รักษาโรคและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดทุกระดับ 

  กลยุทธ์ท่ี 5 การศึกษาและแหล่งเรียน 
รู้ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา   
บุคลากรด้านการศึกษา  ครู นักเรียน   
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ  
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับ 
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาด้านแหล่ง
น้ า  ขุดลอก  คูคลอง  การ
บริหารจัดการแหล่งน้ า  เก็บกัก
น้ าเพื่อการเกษตรเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค  เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
แผนงาน การเกษตร 

 
แผนงาน การศึกษา 

 
แผนงาน สร้างความเข็มแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
แผนงาน งบกลาง 

 
แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

 

เป้าประสงค ์
ประชาชนมีเสน้ทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน 

สะดวก ในการติดต่อสือ่สารปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินในการเดนิทางสญัจรไป-มา 

 

เป้าประสงค ์
ประชาชนไดร้ับการพัฒนาตลอดชีพ  

การส่งเสรมิด้านการศกึษาและ
สาธารณสขุ ให้ประชาชนรูจ้ักน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประชาชนมีสขุภาพที่ด ี

 

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพฒันา

แหล่งทอ่งเที่ยวภายในต าบลเขาสมอคอน 
สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

 

เป้าประสงค ์
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวติของคนใน
ชุมชน 

 

เป้าประสงค ์
ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  

ประชาชนมีส่วนร่วม  เน้นการบริหาร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

กลยุทธ์ท่ี ๖ การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 
พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 8 สนบัสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริม  
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ  สนับสนุนการฝึกอบรมฝกึอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

กลยุทธ์ท่ี 9 การส่งเสริมอาชีพ  เพิ่ม
รายได้และผลิตภัณฑ์  พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 
เขาสมอคอน 

กลยุทธ์ท่ี 10 การสง่เสรมิการเกษตร พฒันา ปรบัปรุงพันธ์ุ
พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรงุผลิตผลให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมสนบัสนุนการถนอม
และแปรรปูสินค้าทางการเกษตร สง่เสรมิใหม้ีการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกจิ เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์
และเพิม่ช่องทางตลาด 

กลยุทธ์ท่ี ๑1 การสร้างจิตส านึกและตระหนกัในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ใหม้ี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดท าระบบก าจัด ขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 

กลยุทธ์ท่ี ๑2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารงาน   น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด
ให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวิจัย 
เพิ่มพูนความรู ้

กลยุทธ์ที่ ๑3  การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้บริการประชาชนอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

7. แผนงาน 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 

      โครงการ 

 
     โครงการ 

 
 

      โครงการ 
 

     โครงการ 
 

      โครงการ 

 
      โครงการ 

 
      โครงการ 

 
     โครงการ 

 
        โครงการ 

 
      โครงการ 

 
      โครงการ 

 

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาศาสนา  วัฒนธรรม
และประเพณีพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชนท้องถ่ินเขาสมอ
คอน  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและ

เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

แผนงาน การพาณิชย์ 

 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
แผนงาน  

สังคมสงเคราะห์ 

 

แผนงาน การศึกษา 

 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

 

 

  

 
 

 

 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  Strategic map 

“เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแขง็ และเมืองน่าอยู่” 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

การได้รับบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความสะดวกและ

รวดเร็ว 
 

ประชาชนมีความรู้  มีอาชีพ
และมีสุขภาพที่แข็งแรง 

 

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 

มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และ

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รณูปการและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ 
พัฒนาด้านสงัคม การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  และการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การทอ่งเที่ยว  

และการส่งเสริม การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ 
พัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   
 ด้านการเมือง  การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 

เป้าประสงค ์
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

สะดวก ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการเดินทางสัญจรไป-มา   

 

เป้าประสงค ์
ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ  การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข ให้
ประชาชนรู้จักน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 
 

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดย

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล    
เขาสมอคอน สนับสนุนและพัฒนาการ

เกษตรที่ยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

 

เป้าประสงค ์
ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  

ประชาชนมีส่วนร่วม  เน้นการบริหาร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

ยุทธศาสตร ์
 

วิสัยทัศน์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ท่ี  1 กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 3 
กลยุทธ ์

 
กลยุทธ์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 6 กลยุทธ์ท่ี 7 กลยุทธ์ท่ี 8 กลยุทธ์ท่ี 9 กลยุทธ์ท่ี 10 กลยุทธ์ท่ี 11 กลยุทธ์ท่ี 12 กลยุทธ์ท่ี 13 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงาน  
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงาน  
การศึกษา 

 

แผนงาน  
สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

 

แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

แผนงาน  
งบกลาง 

 

แผนงาน  
รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน  
การพาณิชย์ 

 

แผนงาน  
สาธารณสุข 

 

แผนงาน  
สังคม

สงเคราะห์ 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  และระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

การคมนาคมท้ังทางบก  
ทางน้ า มีความสะดวก
รวดเร็ว ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการโดยท่ัวถึง 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว 
ได้รับการบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

46 47 39 36 ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมี
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
ต่อป ี

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษางานด้าน
การคมนาคมและขนส่ง       การ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ก่อสร้างถนน 
-  ก่อสร้างท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
-  ซ่อมแซมถนน 
-  ปรับปรุงถนน 
-  บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

กองช่าง ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ดูแลและป้องกันด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ร้อยละของประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสา
ธารณภัย 

8 8 8 8 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือด้าน
บรรเทาสาธารณภัย
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข  
ให้ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อป้องกันด้าน
สาธารณภัย 
-  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
ป้องกัน ฯลฯ 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และสาธารณสุข  ให้
ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

11 11 11 11 โครงการต่อเน่ือง
ทุกป ี

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้าน
การศึกษา  ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคม
อาเซียน 

- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 
-ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการแข่งขันกีฬา 
- อาหารกลางวัน 
-  อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ฯลฯ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และสาธารณสุข  ให้
ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการต่อเน่ือง
ทุกป ี
 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข  
ให้ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
 

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 
- โครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี
และวันส าคัญต่าง ๆ 
- ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
- ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ฯลฯ 
-  โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ 
ฯ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ฯลฯ 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และสาธารณสุข  ให้
ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 2 2 2 โครงการต่อเน่ือง
ทุกป ี

ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพ การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณสุข  
ให้ประชาชนรู้จักน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

- โครงการติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
ฯลฯ 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

แบบ ยท.03 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงานรับผิด  

ชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์    
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้
ประชาชน  โดยพัฒนา
แหล่งท่องเทียวภายใน
ต าบลเขาสมอคอน  
สนับสนุนและพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 

จ านวนโครงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและ
การส่งเสริมการเกษตร 

9 9 9 9 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร 

- โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการท า
การเกษตร 
- โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง
สัตว์ให้กับประชาชน 
 ฯลฯ 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้
ประชาชน  โดยพัฒนา
แหล่งท่องเทียวภายใน
ต าบลเขาสมอคอน  
สนับสนุนและพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 

จ านวนโครงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

5 5 5 5 อย่างน้อยปีละ 
2  โครงการ 

พัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพ  เพิ่มรายได้
และผลิตภัณฑ์   

- โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพื้นที่ 
อบต. 
-  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  
ฯลฯ 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว  และการ
ส่งเสริมการเกษตร 

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้
ประชาชน  โดยพัฒนา
แหล่งท่องเทียวภายใน
ต าบลเขาสมอคอน  
สนับสนุนและพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน 

จ านวนสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในเขตพื้นที่ต าบล 
เขาสมอคอนเพิ่มมากข้ึน 

3 3 3 3 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

การส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้และ
ผลิตภัณฑ์  พัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในต าบลเขาสมอคอน 

- โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
ต าบลเขาสมอคอน 
- โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลเขาสมอคอน 
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมให้คงไว้สอดคล้อง
กับชีวิตของคนในชุมชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 4 4 4 อย่างน้อยปีละ  
2  โครงการ 

สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 
- โครงการลดและแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน  ฯลฯ 

ส านักปลัด กองช่าง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การ
พัฒนาด้านการเมือง  
การบริหารและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ให้ความเป็นธรรมกับ
คนในสังคม  ประชาชน
มีส่วนร่วม  เน้นการ
บริหารปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนโครงการพัฒนาด้าน
การเมือง  การบริหารและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 

100 100 100 100 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

1)  การพัฒนาบุคลากรปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับการศึกษา  เพิ่มพูน
ความรู้ 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

-   โครงการพัฒนาด้านการ
พัฒนาบุคลากร  
-   โครงการพัฒนาด้านการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้และการให้บริการ
ประชาชน             
-  โครงการพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์  การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ         
-   โครงการพัฒนาด้านการ
ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ือง 
มือเคร่ืองใช้ฯ           
5)  โครงการพัฒนาด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนฯ  
ฯลฯ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  

1. 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที่ที่  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ด้านด้าน  แผนงานแผนงาน  
หน่วยงานหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงานหน่วยงาน
สนัสนับสนุนบสนุน  

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

1. บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 
เขาสมอคอน 

2. การเศรษฐกิจ 1.การพาณิชย์ กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

2. การรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

2. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. การศึกษา กองการศึกษา 
2. สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
3. สังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

4. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

5. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

3. การด าเนินงานอื่น 6. งบกลาง ส านักปลัด 
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยว การส่งเสริม
การเกษตร 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

2. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

2. การเศรษฐกิจ 3. การเกษตร ส านักปลัด 
4 การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 

  
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที่ที่  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ด้านด้าน  แผนงานแผนงาน  
หน่วยงานหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักรับผิดชอบหลัก  
หน่วยงานหน่วยงาน
สนับสนุนสนับสนุน  

5 การพัฒนาด้านการเมือง  การ
บริหาร  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุข 

อบต. 
เขาสมอคอน  

2. บริการชุมชนและสังคม 2. เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

3. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 5  ส านัก/กอง 
 
 
 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

            
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ            
(1.1)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน    

44 39,373,080 49 51,255,380 43 36,439,380 ๔๐ 30,439,380 ๑๗๖ 157,507,220 

(1.2)  แผนงานการพาณิชย ์ 6 1,315,000 ๖ 915,000 ๖ 515,000 ๖ 415,000 24 3,160,000 

รวม 50 40,688,080 ๕๕ 52,170,380 ๔๙ 36,954,380 ๔๖ 30,854,380 200 160,667,220 

2)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ      
(2.1)  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

7 255,000 7 255,000 7 255,000 7 255,000 28 1,020,000 

(2.2)  แผนงานการศึกษา 13 4,825,500 13 4,790,500 13 4,900,500 13 4,970,500 52 19,487,000 
(2.3)  แผนงานสาธารณสุข 13 5,575,000 17 8,059,000 13 939,000 11 409,000 54 14,982,000 
(2.4)  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 12 4,800,000 

(2.5)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 400,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 7 3,400,000 

(2.6)  แผนงานงบกลาง 7 8,227,000 7 8,363,000 7 8,393,000 7 8,413,000 28 33,396,000 
(2.7)  แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000 

(2.8)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

4 340,000 4 340,000 4 340,000 4 340,000 16 1,360,000 

รวม 51 20,972,500 56 24,157,500 52 17,177,500 50 16,737,500 209 79,045,000 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและการสง่เสริมการเกษตร   
(3.1)  แผนงานการเกษตร 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 24 800,000 
(3.2)  แผนงานสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน 
4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 16 560,000 

(3.3)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3 105,000 3 105,000 3 105,000 3 105,000 12 420,000 

รวม 13 445,000 13 445,000 13 445,000 13 445,000 52 1,780,000 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4.1)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน    

3 170,000 3 170,000 3 160,000 3 160,000 12 660,000 

(4.2)  แผนงานการเกษตร 3 30,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 12 120,000 
              รวม 6 200,000 6 200,000 6 190,000 6 190,000 24 780,000 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
(5.1)  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

53 11,444,000 53 11,578,900 53 11,626,900 53 11,720,900 212 46,370,700 

(5.2)  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

2 300,000 2 300,000 2 2,500,000 2 2,370,000 8 5,470,000 

(5.3)  แผนงานการศึกษา 27 4,754,000 27 5,113,000 27 5,447,000 27 5,626,000 108 20,940,000 
(5.4)  แผนงานสาธารณสุข 8 4,115,000 8 9,315,000 8 3,715,000 8 3,715,000 32 20,860,000 
(5.5)  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6 930,000 6 930,000 6 930,000 6 930,000 24 3,720,000 

(5.6)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

19 2,217,000 19 2,408,000 19 2,493,000 19 2,543,000 76 9,661,000 

รวม 115 23,760,000 115 29,644,900 115 26,711,900 115 26,904,900 460 107,021,700 
รวมท้ังสิ้น 235 86,065,580 245 106,617,780 235 81,478,780 230 75,131,780 945 349,293,920 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์

                   ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน  หมู่ที่ 
1 ต าบลเขาสมอคอน  จ านวน  
5  สาย                            
สายที่  1  สายแยกหนองรี          
(ฝั่งซ้าย)  –  เช่ือมบางลี่          
สายที่  2  สายแยกหนองรี      
(ฝั่งขวา)  –  เช่ือมมุจลนิท ์         
สายที่  3  สายคันคลองล าพุงเข้
สายที่  4  สายเลียบคลองไส้ไก่
ทิ้งน้ า                                 
สายที่  5  สายแปลงเกษตร 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

สายที่  1  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  3.00 ม.  ยาว 
1,300  ม.               
สายที่  2  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย  3.00 ม. ยาว 
1,700  ม.              
สายที่  3  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
1,100  ม.                 
สายที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 900 ม. 
สายที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 210 ม.  
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด 

390,000 - - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

 

 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 
2  ต าบลเขาสมอคอน     
จ านวน  3  สาย                 
สายที่ 1 สายหัวเขา – สวนองุ่น
สายที่ 2 สายรอบเขาสมอคอน 
จากหลังวัดเขาสมอคอน – เช่ือม
บ้านเขาบ้านหวา้                  
สายที่ 3 สายแยกหน้าวัดถ้ า
ช้างเผือก – ฝายทดน้ าคลองลาด
ชะโด 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

สายที่ 1 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 1,200 ม.  
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด                           
สายที่ 2 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 1,550 ม.  
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด                         
สายที่ 3 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 950  ม.   
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด 

280,000 - - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน    
เขาหมอนอิง – สระกระเบื้อง  
หมู่  3  ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว  2,080 ม.  ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด 

172,000 - - - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกหน้า
โรงเรียนวัดถ้ าตะโก – ฝายทดน้ า
คลองลาดชะโด หมู่ที่  5   ต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว  1,300  ม.           
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด 

130,000 - - - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง  ภายในหมู่ที่ 
6  ต าบลเขาสมอคอน      
จ านวน  2  สาย               
สายที่ 1 สายกลางทุ่งแหลม
กะลา – คลองลาดชะโด       
สายที่ 2  สายคันคลองลาดชะโด 
เร่ิมจากฝายทดน้ าคลองลาดชะโด 
– ประตูน้ าบา้นนายเทียม 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

สายที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 2,300 ม. 
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด              
สายที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 2,500 ม.
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด 

400,000 - - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางปลา
สร้อย  หมู่ที่   9  ต าบล          
เขาสมอคอน 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว  2,000 ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด 

200,000 - - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบางปลา
สร้อย  หมู่ที่   12  ต าบล     
เขาสมอคอน จ านวน  2 สาย
สายที่  1  สายหนองเจ็ตมูล               
(ฝั่งซ้าย – ขวา)                     
สายที่ 2 สายเลียบคลองระบาย
น้ า 2 – 1 ขวา  2 ขวา ชยันาท 
– ป่าสัก 3 (ฝั่งซ้าย) 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบการคมนาคมให้
ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและขนส่ง 

สายที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 3,300 ม.  
สายที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 2,700 ม.  
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด 

500,000 - - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจร      
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่   7  
บ้านปากคลองพระถนนสายบ้าน
ปากคลองพระเร่ิมจากสีแ่ยก 
บ้านช ี- บ้านปากคลองพระ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ถนนกว้าง  4.00 ม. ยาว 
730 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,920  ตร.ม. 

- 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง  สายทาง 
ลบ.6174  หมู่ที ่ 2,4,5    
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวกม.ที่ 
0 + 00 – กม.ที่ 0 + 500 
ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.  ยาว 
500 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 
ม. , กม.ที่ 1 + 250 – กม.ที่ 
1 + 950  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 700 ม. , กม.ที่ 
1 + 950 – กม.ที่ 3 + 475  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  ยาว 
1,525  ม. รวมระยะทาง 
2,725  ม.  หนา  0.04  ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  16,150   
ตร.ม. 

7,430,000 

 

7,430,000 

 

- - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

10 ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง 
ลบ.5125 สายบ้านท่าโขลง – 
บ้านเขาสมอคอน  หมู่ที ่ 5   
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนลาดยาง   
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  
ยาว  550  เมตร  หนา  
0.04  เมตร  ไม่มีไหล่
ทางหรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  3,300 ตารางเมตร 

1,572,000 1,572,000 - - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

11 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  3  สายบา้น
เขาหมอนอิง – บ้านหนองกระดี ่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ขนาด
กว้าง 3.50 ม.  ยาว 1,700 
ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,950  ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3,208,000 3,208,000 - - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

12 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านปาก
คลองพระ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 
ขนาดกวา้ง  3.00 ม. 
ระยะทาง  326 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่  978  ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- 673,800 673,800 673,800 ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง 
ลบ. 6174  สาย หมู่ที่ 2,4,5  
(ช่วงที่ 2)  ต าบลเขาสมอคอน  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว
จราจรกวา้ง  5.00  ม. 
ยาว  1,375  ม. 

3,300,000 3,300,000 - - ร้อยละ 70 ของ 
จ านวนประชา 
ชนที่ใช้ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง  สายทาง 
ลบ. 6085  สายหมู่ที่  3  

เขาหมอนอิง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
กว้าง  6  ม. ยาว  928 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,568  ตร.ม.  

2,651,000 

 

2,651,000 

 

- - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

15 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทาง 
ลบ.6163  สายบ้านทา่โขลง – 
บ้านบางพราน  หมู่ที ่9  ต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต  ระยะทาง 
3,200  ม. 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 1 จ านวน  2  สาย          
สายที่ 1 เร่ิมสามแยกบ้านนาง
ถวิล  ทองประเสริฐถึงบ้าน    
นายสรร   เทศวงศ์                 
สายที่ 2 จากบ้านนายสุรินทร์  
รวบรวม  – บ้านนางดอกไม้      
ขาวกระจ่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

สายที่ 1  กอ่สร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 
155 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
620 ตร.ม.                 
สายที่ 2 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
80 ม. หนา 0.15  ม. 

- - 652,000 652,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดเขาสมอคอน หมู่ที่ 2 
เร่ิมจากถนนลาดยางเติมถึงบ้าน
นายอ านาจ  เทศวงษ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 
4.00 ม. ยาว  75  ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตร.ม. พรอ้ม
ลงหินคลุกไหล่ทาง 

- 149,800 

 

149,800 149,800 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสามแยกกลางหมู่บา้นถึง
ถนนลาดยางสายสระกระเบื้อง 
หมู่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 ม. ยาว  1,700 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,800  ตร.ม. 

- 4,000,000 4,000,000 - ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4  จากบ้านนายปาน  – 
บ้านนางเต็ม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00  ม. ยาว  44  ม. 
หนา  0.15   ม.  

99,000 

 

99,000 

 

99,000 

 

99,000 

 

ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑     
(บาท) 

๒๕๖๒       
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 บ้านนางสมคิด กลัดงาม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00  ม.  ยาว  90 ม. 
หนา 0.15  ม.  

202,500 

 

202,500 

 

202,500 

 

202,500 

 

ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 – 7   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00  ม.ยาว  165  ม. 
หนา  0.15  ม.  

495,000 

 

 

495,000 

 

495,000 

 

495,000 

 

ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชน 
ที่ใช้ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 เร่ิมจากบ้านนายสวน 
รัศมี  ถึงคลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่  13  
กว้าง 4 ม. ยาว  140 ม.
หนา  0.15  ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม. 

319,000  

 

319,000  

 

319,000  

 

319,000  

 

ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 เร่ิมจากป้ายเทศบาลต าบล
ท่าโขลงถึงหน้ารีสอร์ท ทรายทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กวา้ง 4  ม. 
ยาว  450 ม. หนา  
0.15  ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,800  ตร.ม. 

1,368,000 

 

1,368,000 

 

1,368,000 

 

1,368,000 

 

ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

24 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู ่ 4   
เร่ิมจากบ้านนายปาน   คุ้มจันทร์  
จรดถนนลาดยาง (เส้นรอบเขา) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 3 ม. ยาว 1,685         
ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า  5,055 ตร.ม. 

2,138,000 

 

2,138,000 

 

- - ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  หมู ่ 9  
จุดเร่ิมจากสะพานบางส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง 
หมู่  9 กวา้ง 3 ม. ยาว  
1,566 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,698  ตร.ม 

 375,800 

 

375,800 375,800 375,800 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

26 ซ่อมแซมถนนลาดยาง  หมู่  2 
เร่ิมแยกทางขึ้นวัดเขาสมอคอน 
ถึงหน้าบ้านนายมนูญ          
นาเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง  8 ม.ยาว 170  ม. 
หนา 0.05  ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,360  ตร.ม. 

575,280 

 

575,280 575,280 575,280 ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีต  หมู่ที ่
7 - 6 ถนนสายหมู่ที่  7  บ้าน
ปากคลองพระถึง หมู่ที ่6  
บ้านแหลมกะลา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 - 6 กวา้ง 4.00 
ม.  ยาว 644 ม. หนา 
0.15  ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,576 ตร.ม.พร้อม
ลูกรังไหล่ทางพร้อมป้าย
โครงการ 

- 1,978,000 

 

1,257,000 1,257,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6  
สายบ้านคุ้งสาร  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  440 ม.  หนา     
0.15  ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,760  ตร.ม. 
พร้อมลูกรังไหล่ทางพร้อม
ป้ายโครงการ 

- 1,257,000 

 

1,257,000 1,257,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

29 ปรับปรุงถนนคอนกรีต  หมู่ที ่ 
6  บ้านแหลมกะลา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต   หมู่ 6  
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  730  ม. 
หนา 0.15  ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า  2,920  ตร.ม. พร้อม
ลูกรังไหล่ทางพร้อมป้าย
โครงการ 

- 

 

2,081,000 

 

2,081,000 

 

2,081,000 

 

ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

30 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 5 , 6  
ถึงหมู่ 1 ต าบลโคกสลุด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  
4.00  ม.  ยาวรวม  2,300  
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200  
ตร.ม. ลูกรังตลอดสาย หนา 
0.20 ม. คิดเป็นลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,840 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 

- 

 

658,000 

 

658,000 658,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

31 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  6 
ทางแยกลงทุ่งฟาร์มววัถึง          
คลองราชโด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  
3  ม. ยาว  2,355  ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า       
7,065  ตร.ม. 

734,700 

 

734,700 734,700 734,700 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

32 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  6   
เร่ิมจากถนนหลักถึงบ้าน    
นางสมคิด  กลัดงาม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ 6 
กว้าง 3  ม. ยาว  82 ม. หนา 
0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
246 ตร.ม. 

25,500  

 

25,500 25,500 25,500 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

33 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ 5 – หมู่ที่ 2 เร่ิมหน้า
โรงเรียนวัดถ้ าตะโกถึงหน้าวัด
ถ้ าช้างเผือก 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่ 5 – หมู่ที่  2  กว้าง 3.00 
ม. ยาว 2,230  ม. หนา 0.20 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า    6,690  
ตร.ม. 

- 

 

698,700 698,700 698,700 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

34 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  2    
เร่ิมบ้านนายเสนอ ชาตรี ถึง บา้น
นายอ านาจ  เทศวงศ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 
กว้าง 3  ม. ยาว  64 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า  192  ตร.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล.  

29,800  

 

29,800 29,800 29,800 ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

35 ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง 
หมู่ 2  เร่ิมแยกหน้าบา้นนาย
มนูญ  นาเจริญ ถึงบ้านนาย
สมนึก  อินทรหอม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
กว้าง 3  ม. ยาว   57 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 171 ตร.ม. 

17,700 

 

17,700 17,700 17,700 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

36 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง  
จากสามแยกกลางหมู่บา้นถึง
ถนนลาดยางสายสระกระเบื้อง 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
กว้าง 4 ม.ยาว 1,700 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,800  ตร.ม.  

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

37 ซ่อมแซม/ ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ 13  ต าบลเขาสมอคอน  
จากบา้นนายวีระ แดงสกุล ถึง 
สะพานปูน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน  
หมู่  13  กว้าง  4  ม. 
ยาว  570  ม. หนา 
0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
2,280 ตร.ม. 

237,000 

 

237,000 237,000 237,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

38 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่  9    
คันคลองตาฤกษ์ทั้ง  2  ฝั่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง  
4.00 ม. ยาวรวม  
2,500  ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,000 ตร.ม.    
ลงลูกรังตลอดสาย  หนา 
0.20 ม.  คิดเป็นลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 

715,000 

 

715,000 715,000 715,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 

กองชา่ง  

 

39 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนน
ลูกรังประตูน้ าชลประทาน ถึง
สะพานคู่ หมู ่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 
4.00 ม. ยาวรวม  4,000 
ม. พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า16,000 
ตร.ม. ลงลูกรังตลอดสาย  
หนา 0.20 ม.  คิดเป็นลกูรัง
ไม่น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 

- 

 

1,145,000 

 

1,145,000 1,145,000 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 

กองชา่ง  

 

40 ซ่อมแซม/ ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายคลองทิ้งน้ า 2  ฝั่งหลังโรงสี
ไทยมาพรรณ  หมู่ที ่ 9  ต าบล 
เขาสมอคอน   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
กว้าง 3 ม. ยาว 1,924  
ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,772 ตร.ม. 

461,700  

 

461,700 461,700 461,700 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

41 ซ่อมแซม/ ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายหมู่ที่  9 ต าบลเขาสมอคอน 
จากคลองไลย์ถึงสะพานคู่   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
กว้าง 4 ม.ยาว 2,680 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 10,720 ตร.ม. 

857,600 

 

857,600 857,600 857,600 ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

42 ซ่อมแซม/ ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายหมู่ที่  7  จากสะพานหน้า
โรงเรียนวัดถ้ าตะโก ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์   แสวงเจริญ    

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 2,220  
ม.หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,880 ตร.ม. 

923,500  

 

923,500 923,500 923,500 ร้อยละ  70  
ของจ านวน
ประชาชนที่ใช้
ถนน 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชา่ง 

43 ขยายหูข้างถนนตีนตะขาบทางลง
หมู่บ้านทั้ง 3 เส้น  หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ขยายหูข้างถนนตีนตะขาบ
ทางลงหมู่บ้านทั้ง 3 เส้น  
หมู่ที่ 13 

- 100,000 

 

100,000 - ร้อยละ 70 ของ 
จ านวนประชา  
ชนที่ใช้ถนน 

ประชาชนมีถนนเพือ่
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง 

44 ก่อสร้างผนังกันดินบริเวณเขต
พื้นที่ ที่ท าการ อบต.เขาสมอ
คอน  หมู่ที่  12 

เพื่อก่อสร้างผนังกันดิน
บริเวณเขตพื้นที่ที่ท าการ 
อบต.เขาสมอคอน หมู่ที ่ 
12 

ก่อสร้างผนังกันดิน  
ระยะทาง  200 ม.พรอ้ม
ติดป้ายประชาสัมพันธ ์

500,000 400,000 400,000 400,000 มีผนังกันดินที่ได้
มาตรฐาน 

- แสดงขอบเขต
พื้นท่ีได้ชัดเจน                       
- ป้องกันปัญหาน้ า
เอ่อล้นท่วมขังใน
พื้นท่ี 

กองชา่ง 

45 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะในเขตต าบล           
เขาสมอคอน (ส่องสว่างริมทาง)   

  

- เพื่อให้มีแสงสวา่ง
เพียงพอตามหมู่บา้น       
- เพิ่มความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลเขาสมอคอน 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

- ไฟฟ้า
สาธารณะ 10 
หมู่บ้าน             
- จ านวนเหตุร้าย
ที่ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและช่วยลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒               
(บาท) 

๒๕๖๓                
(บาท) 

๒๕๖๔           
(บาท) 

46 ติดต้ัง/ปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตต าบล
เขาสมอคอน  

  

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน 

ติดต้ังเสาไฟฟ้า/ปรับปรุง
และซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างทกหมู่บา้นในเขต
ต าบลเขาสมอคอน  ม. 1 
– 9 , 12 - 13 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าครอบคลุม 
10 หมู่บ้าน 

- ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเขาสมอคอน 
มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน- ลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

47 ขุดบ่อบาดาลและซ่อมแซมบ่อ
บาดาลภายในเขตต าบล          
เขาสมอคอน  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคที่
สะอาดและเพยีงพอ 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ตามแบบที่ 
อบต. ก าหนด) 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ มีน้ าใช้   

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค –บริโภค                
ที่สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

48 ขยายเขตสระหลวง  หมู่ที่  2  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค - บริโภคที่
สะอาดและเพยีงพอ 

ขยายเขตสระหลวง       
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

700,000 

 

 

700,000 700,000 700,000 ประชาชนร้อย
ละ 90  มีน้ าใช ้

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

49 ขุดลอกสระน้ าในพื้นทีว่ัดถ้ าตะโก  
หมู่ที่  5  ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าใน
พื้นที่ 

ขุดสระเก็บน้ าพื้นที่เก็บน้ าไม่
น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,900  ลบ.ม. พร้อมขนย้าย
ดินเพื่อถมเป็นคันคูแล้วถมพื้นที่
วัดถ้ าตะโก 

1,035,000 1,035,000 - - ประชาชนร้อย
ละ 80  มีน้ าใช ้

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

50 ขุดลอกสระเก็บน้ าภายในเขต
พื้นที่ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้มีแหล่งกักเกบ็น้ าใน
พื้นที่ 

ขุดลอกสระเก็บน้ าภายใน
เขตพื้นที่ต าบลเขาสมอ
คอน ม. 1 – 9, 12 - 13 

1,000,000 900,000 900,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 90  มีน้ าใช ้

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคที่สะดวก
และเพียงพอ 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

51 วางท่อระบายน้ าภายในเขตพื้นที่
ต าบลเขาสมอคอน   

เพื่อระบายน้ าให้สะดวก 
รวดเร็ว และลดปัญหา
อุทกภยั 

วางท่อระบายน้ าภายใน
พื้นที่ต าบลเขาสมอคอน
หมู่ที่ 1 – 9 , 12 - 13 

600,000 

 

500,000 500,000 500,000 สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
๘๐ 

ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไข
ปัญหาอุทกภยั 

กองช่าง 

 

52 ขุดลอกคลอง/หนองน้ าภายใน
เขตพื้นที่ต าบลเขาสมคอน  

เพื่อระบายน้ าให้สะดวก 
รวดเร็วและลดปัญหา
อุทกภยั 

ขุดลอกคลอง/หนองน้ า
ภายในพื้นที่ต าบล        
เขาสมอคอน  1 – 9 , 
12 - 13 

1,000,000 900,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อย
ละ 90   

ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาอุทกภยั 

กองช่าง 

 

53 ก าจัดและลอกวัชพืชภายในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผกัตบชวาและ
วัชพืชน้ าต่าง ๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ าและ
การอุปโภค บริโภค 

ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
น้ าต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่
ต าบลเขาสมอคอน 1 – 9 
, 12 - 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนที่ใชน้้ า
ในการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

คุณภาพน้ าดีขึ้น 
ปัญหาน้ าเสียลดลง 

กองช่าง 

54 จัดหาแหล่งน้ าสะอาดภายใน
หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

จัดหาแหล่งน้ าสะอาด/
ติดต้ังระบบกรองน้ าดื่ม
จากระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 – 9 , 12 - 13 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชาชน
ที่มีน้ าสะอาด
ส าหรับ อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

55 ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาพักร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมีศาลา
พักร้อนภายในหมู่บา้น 

หมู่บ้านในเขตต าบล เขา
สมอคอน  ม. 1 – 9 , 12  
-  13 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 
70 %  

ประชาชนมีศาลา
พักร้อนภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

56 ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ เพื่อมีสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

ก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์
(รายละเอียดตามรูปแบบ 
อบต.) ก าหนด 

3,000,000 - - - มีพื้นที่ส าหรับจัด
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีสถานที่จัด
กิจกรรมและงาน
พิธีต่าง ๆ  

กองช่าง 

57 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน/อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.เขาสมอคอน 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารส านักงาน/อาคาร
เอนกประสงค์  

อบต.เขาสมอคอน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน/อาคาร
เอนกประสงค์  

อบต.เขาสมอคอน 

500,000 300,000 300,000 300,000 อาคารมีความ
ปลอดภัยได้
มาตรฐานมากขึน้ 

มีอาคารที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐานใน
การใช้ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

58 การจดัท าผังเมอืงรวมชุมชนต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อวางระบบการจัดท าผัง
เมืองรวม 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 

 

30,000 30,000 30,000 อบต.มีผังเมืองที่ดี
ร้อยละ 80 

อบต.มีระบบการวาง
แผนผังเมืองที่ดแีละ
ง่ายต่อการจัดการ 

กองช่าง 

รวม 44  โครงการ - - 39,373,080 51,255,380 36,439,380 30,439,380 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 
            ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
            ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
                     ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ 
                       แผนงานการพาณิชย์  (กองช่าง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุง
ประปาหมู่บา้นภายในเขตต าบล 
เขาสมอคอน   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

หมู่บ้านในเขตต าบล    
เขาสมอคอน หมู ่1 – 7 , 
9 และ หมู่ 12 - 13 

800,000 500,000 200,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 90  มีน้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้น
ภายในเขตต าบลเขาสมอคอน 

 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

ปรับปรุงท่อเมนระบบ
ประปาหมู่บา้น        
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 200,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อย
ละ 90 มีน้ าใช ้

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 

3 ก่อสร้างและปรับปรุงหอประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน   ม.1 – 7 , 
9 และ ม. 12 - 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ 
70 %  

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

5 ค่าวัสดุก่อสร้าง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง
ของ อบต. เช่น  ไม้ตา่ง ๆ
น้ ามันทาไม้  ค้อน  สีทิน
เนอร ์ฯลฯ 

ตลอดปี 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

6 วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ 
ของ อบต. เช่น  มิเตอร์น้ า – 
ไฟฟ้า  หัววาล์วเปิด – ปิด
แก๊ส  ฯลฯ 

ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ  
งานมีประสิทธิ  
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 6   โครงการ - - 1,315,000 915,000 515,000 415,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบรหิารจัดการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มปีระสทิธภิาพ 
                     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
                       แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒     
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔           
(บาท) 

๑ จัดต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลวันสงกรานต์ 

1. เพื่อบรกิารประชาชนที่
สัญจรไป – มา                     
2. เพื่อให้ประชาชนแวะ
พักผ่อนในการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาเดมิ ณ จุด
บริการประชาชน                
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ให้มีน้อย
ที่สุด 

ผู้ใช้รถ ใช้ถนน 
ประชาชนท่ัวไปและ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขาสมอคอน   

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
มีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการ  

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

 

ส านักปลัด 

 

 

2 ฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย  

 

 

 

เพื่อฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัยและให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการป้องกันอัคคีภัย
รวมทั้งหลักการอพยพ
หนีภัยและภยัต่าง ๆ  

๑ ครั้ง/ปีอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)นักเรียน , พระ 
, ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน  

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 60  
ของประชาชน
มีความเข้าใจ
ในเร่ืองการ
ป้องกัน
อัคคีภัยฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและ
ภัยต่าง ๆ ได้
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

 

3 ฝึกอบรม ทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.) 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรือ่งการป้องกัน
อัคคีภัยรวมทั้งหลักการ
อพยพหนีไฟ 

๑ ครั้ง/ปีอปพร./
เจ้าหน้าท่ี อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

  

๑๐๐,๐๐๐ 

  

๑0๐,๐๐๐ 

  

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสทิธิภาพ
มากขึน้ 

ผู้เข้ารับการฝกึอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เรื่องการป้องกัน
อัคคีภัยรวมทั้งหลักการ 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง อปพร.  
และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 30,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
อปพร.  ฯลฯ 

มีการเบิกจ่าย
ถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

5 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 

เพื่อรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย และ
สร้างจิตส านึกในการ
ขับขี่รถจักรยายนต์ 

ประชาชน เด็กนักเรียน 
บุคลากร  อบต.         
เขาสมอคอน  ฯลฯ 

5,๐๐๐ 

 

5,๐๐๐ 

 

5,๐๐๐ 

 

5,๐๐๐ 

 

การเกิด
อุบัติเหตุ  
ลดลง 

ประชาชน เด็ก
นักเรียน บุคลากร 
อบต.เขาสมอคอน 
มีความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

6 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันภัยและระงับ
ภัยต่าง ๆ สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เม่ือเกิดภัย 

ข้าราชการ เยาวชน 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ผู้น า
ชุมชน  ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลเขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ร้อยละ 70 
มีความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ส่วนร่วมในการดูแล
รักษา และเตรียม 
พร้อมในการป้องกัน
ภัยและรับมือกับภัย
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
ได้ 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

7 การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา  การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการ
รักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่นและชุมชน 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระท าความผิดทาง
อาญาและปัญหายา
เสพติดของคนใน
ชุมชนต าบล        
เขาสมอคอน 

ผู้บริหาร บุคลากร 
สมาชิกสภา อบต.ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขาสมอคอน  

 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งลดปัญหา
การกระท าความผิด
ทางอาญา  และ
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

รวม 7   โครงการ - - 255,000 255,000 255,000 255,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่   4   พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขดีความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวติ 
                      ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                       แผนงานการศึกษา  (กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย         

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑       

(บาท) 
๒๕๖๒            
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

1 

 

 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  

 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง 
รู้จักหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑  ครั้ง/ปี  เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
3 ศูนย์  โรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์
และเด็กในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

2๐,๐๐๐ 

 

  

2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

2 ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ตลอดปี ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4,000 4,000 4,000 4,000 อบต.สามารถ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
พัฒนาครูผู้ดูแล  
เด็กฯ ได้ร้อยละ  
100  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้ 
ความสามารถใน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 

3 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัด
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  
ด้านการบริหารงาน
ท่ัวไปของโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 

ตลอดปี 850,000 850,000 850,000 850,000 อบต. สามารถ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
พัฒนาการจัด
การศึกษา ได้ร้อย
ละ  100  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พัฒนาการจัด
การศึกษา  ด้านการ
บริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนอนุบาล 
พระศรีอาริย์มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

4 โครงการแข่งขันกีฬา 

 

เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

๑ ครั้ง/ปี เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรี    
อาริย์และเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กร้อยละ ๙๐  มี
อารมณ์และ
สติปัญญาด ี

 

เด็กมีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา                 
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก          
จ านวน  3  ศูนย์ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 

119,000 124,000 124,000 124,000 อบต. สามารถ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการเรียนการ
สอนรายหัว ได้ร้อย
ละ  100  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

การจัดการเรียนการ
สอนรายหัวของเด็ก
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

6 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา  เช่น ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ค่าหนังสือเรียน ค่า
เครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ฯลฯ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

800,000 800,000 850,000 850,000 อบต. สามารถ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา ได้
ร้อยละ  100  
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
อนุบาลพระศรี    อา
ริย์มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา               
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียนยากจนส าหรับเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

เด็กนักเรียนระดับประถม  
ศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กนักเรียนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองท่ีมีฐานะ
ยากจนในระดับหนึ่ง 

กองการศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ย
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาฯ คา่
อินเตอร์เน็ต การพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน การรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การพัฒนา
ข้าราชการครู ฯลฯ 

ครู นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ ์

220,000 230,000 240,000 250,000 อบต. สามารถ
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
ท้องถิ่น ได้ร้อยละ  
100  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

การส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นของนักเรียน
และครูมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์และโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ์  จ านวน 1 
โรง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ค่าอาหารกลางวันใหก้ับ
เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
3  ศูนย์  และนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย์  จ านวน  1  โรง 

ตลอดปีงบประมาณ เด็ก
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย์ 

 

1,159,500 

 

1,159,500 

 

1,159,500 

 

1,159,500 

 

เด็กนักเรียนร้อยละ 
๑๐๐  ได้รับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ์  
ได้รับประทานอาหาร
มื้อกลางวันทุกมือ้ 

กองการศึกษาฯ 

10 เสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
พัฒนาความรู้และประสบ 
การณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมและ
รู้จักอยู่รว่มกับผู้อื่น 

1 ครั้ง/ปี  เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอา
ริย์  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 
โรงเรียนวัดถ้ าตะโก 

150,000 

 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90   ของ
เด็กได้รับความรู้
และประสบการณ์ 
ใหม่ ๆ 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้และประสบ 
การณ์ใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑        
(บาท) 

๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔      
(บาท) 

11 ค่าอาหารเสริม (นม)   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) พร้อม
ดื่มให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ 
โรงเรียนอนุบาลพระศรี 
อาริย์และโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  

ตลอดปีงบประมาณ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  3  ศูนย์     
โรงเรียนอนุบาลพระศรี 
อาริย์โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน 2 แห่ง 

780,๐๐๐ 

 

๘3๐,๐๐๐ 

 

880,๐๐๐ ๙3๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม 
๑๐๐ %   

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 

12 ปรับปรุง /ซ่อมแซม / ดัดแปลง
อาคารเรียน  อาคาร
เอนกประสงค์  ห้องน้ า – ห้อง
ส้วม  และอาคารประกอบการ  

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียน  อาคาร
เอนกประสงค์  ห้องน้ า – 
ห้องส้วมและอาคาร
ประกอบการที่ได้
มาตรฐาน 

-  โรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย์                                 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาสมอคอน                       
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขา
สมอคอน                            
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ า
ตะโก 

500,000 400,000 400,000 400,000 โรงเรียน  จ านวน  
1  แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  3  แห่ง ที่
มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
การที่ดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียน อาคาร
เอนกประสงค์ 
ห้องน้ า – ห้องส้วม
และอาคาร
ประกอบการที่ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

13 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  
ประกอบ ดัดแปลง  ต่อ
เติม ครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลาง  ฯลฯ 

รถยนต์ส่วนกลางของ
โรงเรียนอนุบาลพระศรี 
อาริย์และกองการศึกษาฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนรถยนต์ที่
ได้รับการบ ารุง 

รักษาและปรับปรุง 

โรงเรียนอนุบาล  
พระศรีอาริย์มีรถรับ 
– ส่งนักเรียนและใช้
ในการปฏิบัติราชการ
ที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 13  โครงการ - - 4,825,500 4,790,500 4,900,500 4,970,500 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

              ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
              ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบรุี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวติ 
                      ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
                       แผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 เยี่ยมบ้านและให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยวธิีกายภาพบ าบัด 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและผู้ที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการ
รักษาด้วยวธิีกายภาพบ าบัดที่
บ้านอยา่งต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล           
เขาสมอคอน   

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอายุและผู้ที่
อยู่ในภาวะพึ่ง 
ได้รับการเยี่ยม
บ้านและดูแล
โดยบุคลากร
สาธารณสุข 
อย่างน้อยร้อยละ 
9๐  

ผู้สูงอายุและผู้ที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง
สามารถดูแล
สุขภาพของ
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องทาง
กายภาพบ าบัด 

กอง         
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการกิจกรรมการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเขตต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภยัจาก
โรคติดต่อทางเพศส้มพันธ์และ
โรคเอดส์ 

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันตนเอง 
และมีพฤติกรรม
ที่ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
โรคเอดส์ 

ส านักปลัด      
กอง         

สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อลดอัตราการปว่ยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่  อบต. 
และเพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

หมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล             
เขาสมอคอน 

 

2๐,๐๐๐ 

 

 2๐,๐๐๐ 

 

 2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

จ านวนผู้ปว่ย
ด้วยโรคไข้ 
เลือดออกลดลง 

อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้ เลือดออกใน
เขตพื้นที่ อบต.
ลดลง สามารถ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้ 
เลือดออกได้ 

กอง       
สาธารณสุขฯ 

4 อบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) 

เพื่อน าความรู้และประสบ 
การณ์มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่ อสม.ภายในเขต
พื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 

150,000 150,000 150,000 150,000 แจ้าหนา้ที่ อสม.
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
90 

เจ้าหน้าที่ อสม. น า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง       
สาธารณสุขฯ 

5 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ท าหมันสุนัข   แมว 

 

เพื่อให้สุนัข แมว ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี และ
คุมก าเนิดสุนัข แมว 

๑ ครั้ง/ปี หมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

สุนัข และแมวใน
เขต อบต.ร้อยละ 
70 ถูกควบคุม
ไม่ให้เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพและลดปริมาณ
การเกิดข้ึนของสุนัข 
แมว 

กอง   
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการดูแลคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของประชาชนต าบล      
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชวีิต
ที่ดี  ดูแลสุขภาพตัวเอง
เบื้องต้น 

ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. 
ได้รับการตรวจวัดความดัน
โรคเบาหวาน  ทันตกรรม  
ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความรู้
และดูแลสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

กอง   
สาธารณสุขฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย          

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั       
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า        
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑        

(บาท) 
๒๕๖๒            
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทอ้งก่อนวัย
อันควรและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

เพื่อให้เดก็ เยาวชน นักเรียน 
นักศกึษามีทกัษะชวีิต เช่น ทักษะ
ในการป้องกนัตัวเอง ทกัษะการ
คิด การวิเคราะห์ ทักษะการ
ปฏิเสธและมีความมั่นใจในตัวเอง
ในการาป้องกนัท้องไม่พร้อม 

เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
จัดโครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีทักษะและภูม ิ

คุ้มกันในการ
จัดการกับสถาน 

การณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ 

ส านักปลัด      
กอง           

สาธารณสุขฯ 

8 รถรับ – ส่งผู้ป่วยเรื้องรัง เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การเดินทางไปโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขต
พื้นท่ี อบต.เขาสมอคอน 

บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอน 

50,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 80  
ของผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจ
ในการจัดท า
โครงการ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ช่วยเหลือในการ
รักษาที่โรง 
พยาบาล 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

9 ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต .
เขาสมอคอน 

เพื่อให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินในเขตพื้นท่ี อบต. 

ผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ อบต. 
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาได้ทนัทว่งท ี

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือและ
สามารถรักษาได้
ทันท่วงที 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 ดูแลผู้สูงวัย  ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ใส่ใจสุขภาพ 

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ในเขตพ้ืนที่ อบต. 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 
ร้อยละ ๕๐ มี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและผู้ปว่ย
เอดส์มีสุขภาพดี
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

  

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

11 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล ์น้ ายาต่าง ๆ ถุง
มือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ฯลฯ 

บริการทางการแพทย์แก่
ประชาชนที่มารับบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบา้นเขาสมอคอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้วย
เครื่องมือที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 ปรับปรุงระบบห้องน้ าอาคาร
กายภาพบ าบัด 

เพื่อปรับปรุงระบบห้องน้ า
อาคารกายภาพบ าบัดให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติมี
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบห้องน้ าอาคาร
กายภาพบ าบัดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เขาสมอคอน 

- 350,000 350,000 - รพ.สต.บ้านเขา
สมอคอนมี
สถานที่ที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น 

ห้องน้ าอาคาร
กายภาพบ าบัด
สามารถใช้งานได้
และมีมาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

13 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้อง
ประชุม 

เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขา
สมอคอนให้ได้มาตรฐาน
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง
ห้องประชุมของโรง 

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน 

- 200,000 200,000 - รพ.สต.บ้าน   
เขาสมอคอนมี
สถานที่ที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น 

มีอาคารและ
สถานที่ได้
มาตรฐานและใช้
งานได้ปกติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อขยายการให้บริการด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
กายภาพบ าบัด 

ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์
แผนไทย (รายละเอียด
ตามรูปแบบ อบต.) 
ก าหนด 

2,600,000 2,600,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีรับบริการมี
ความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการเพิ่ม
มากขึ้น  ลด
ความแออัดใน
การรับบริการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

15 ก่อสร้างอาคารส่งเสริม
พัฒนาการ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
กระตุ้นและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้สมวัย 

ก่อสร้างอาคารเสริมสร้าง
พัฒนาการ  (รายละเอียด
ตามรูปแบบ อบต.) 
ก าหนด 

2,600,000 2,600,000 - - ร้อยละ 80 
ของพัฒนาการ
เด็กเพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีในการ
กระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กให้สม 
วัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

16 ปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงอาคารให้บรกิาร
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน 

ปรับปรุงอาคารให้บริการ
ผู้ป่วย   

- 700,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
อาคารท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

17 ก่อสร้างอาคารจ่ายกลางและที่
เก็บพัสดุ 

เพื่อใช้เป็นอาคารในการ
รวบรวมเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์และพัสดุ     
ต่าง ๆ 

ก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง
และท่ีเก็บพัสดุ  ส าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน        
เขาสมอคอน 

- 1,200,000 - - ร้อยละ 80  มี
สถานที่เก็บ
เครื่องมือ  
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และ
พัสดุต่าง ๆ 

มีอาคารในการ
เก็บรวบรวม
เครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และ
พัสดุต่าง ๆ  ที่ได้
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 13   โครงการ - - 5,575,000 8,059,000 959,000 409,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง 
            ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบุร ียุทธศาสตร ์ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคณุภาพชีวติ 
                      ยทุธศาสตรท์ี่  2   การพฒันาดา้นสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชวีิต 
                        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส านักปลดั ,  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม) 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด  (To be number  one) 

เพื่อมีสว่นร่วมในการขจัด
ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขภายในโรงเรียน
และในเขตพื้นที่ อบต.   
เขาสมอคอน 

จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น 
จัดอบรมยาเสพติด จัด
บอร์ดนิทรรศการให้
ความรู้ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพ
ติด 

 

เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
มีความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 
กอง          

การศึกษาฯ 

2 อบรมปฏิบัติธรรมต่อต้านยา
เสพติด 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน               
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
โทษภัยและอันตรายจากยา
เสพติด 

นักเรียนในเขตพื้นที่ 
อบต. ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  
และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  
จ านวน  300  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของพระพทุธ 
ศาสนาและยา
เสพติด 

1. ผู้เข้าร่วม
อบรมรู้จักน า
หลักธรรมไปใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน      
2. ผู้เข้าร่วม
อบรมรู้โทษภัย
และอันตราย
จากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV    
บริเวณพื้นท่ี อบต.และใน
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี อบต.            
เขาสมอคอน 

เพื่อปอ้งกันปัญหา
อาชญากรรมและเป็นการ
เฝ้าระวังป้องกันปัญหายา
เสพติด    

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
CCTV  บริเวณพื้นที่ 
อบต. และในหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่ อบต.            
เขาสมอคอน 

1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 มี
หลักฐานและ
การตรวจสอบ
กรณีเกิดเหตุ
อาชญากรรม
และกรณีเกิด
การกระท าผิด 

เพิ่มความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน ลด
ปัญหายาเสพ
ติด 

กองชา่ง 

 

รวม 3   โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

               ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
                        ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                          แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งในเขต
พื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

- 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 

พื้นท่ีในเขต อบต. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โครงการ (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

400,000 400,000 400,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 400,000 1,000,000 1,000,000 600,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                      ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                        แผนงานงบกลาง   (ส านักปลัด)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุและเพือ่ให้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
เขาสมอคอน 

๕,900,๐๐๐ 

 

6,000,๐๐๐ 

 

6,020,๐๐๐ 6,030,๐๐๐ ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๑๐๐ ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อการยังชพี 

ส านักปลัด 

๒ ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพผูพ้ิการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยัง
ชีพผูพ้ิการและเพื่อให้ผู้
พิการมีความเป็นอยูท่ี่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
เขาสมอคอน 

๑,300,๐๐๐ 

 

๑,310,๐๐๐ ๑,320,๐๐๐ ๑,330,๐๐๐ ผู้พิการร้อยละ 
๙๐  ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
เพื่อการยังชพี 

ส านักปลัด 

๓ ค่าใช้จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์  

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์และ
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

12,๐๐๐ 

 

 

18,๐๐๐ 

 

18,๐๐๐ 

 

18,๐๐๐ 

 

ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ   

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพเพื่อการ
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

4 เงินส ารองจ่าย   เพื่อจ่ายเป็นเงนิส ารองจ่าย
และเพือ่ใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและ
กรณฉีุกเฉนิตามระเบียบ
ก าหนด 

ตามสถานการณ์และ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

6๐๐,๐๐๐ 

 

62๐,๐๐๐ 62๐,๐๐๐ 62๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ในการได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การบรรเทา
ความเดือนร้อน
และช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อสมทบกองทุนฯ 
ตามระเบียบ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

95,๐๐๐ 

 

 

9๕,๐๐๐ 95,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ อบต.สามารถ
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สังคมได้ครบ 
๑๐๐ %  

กองทุนมี
ศักยภาพและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

 

6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.)   

ตลอดปี 200,๐๐๐ 

 

20๐,๐๐๐ 

 

20๐,๐๐๐ 

 

20๐,๐๐๐ 

 

อบต.สามารถ
จ่ายเงินสมทบ กทบ.
ได้๑๐๐% ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน
ท้องถิ่นมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามกฎหมายก าหนด 12๐,๐๐๐ 

 

 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ อบต.สามารถส่ง
สมทบกอง ทุน
ประกัน สังคมได้
ครบ ๑๐๐ %  

การปฏิบัติงาน
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

รวม 7   โครงการ - - 8,227,000 8,363,000 8,393,000 8,413,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวติ 
                    ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพฒันาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
                     แผนงานสังคมสงเคราะห์  (ส านักปลดั , กองช่าง)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน    
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้ยากจน 
และผูไ้ร้ที่พ่ึง 

 

 

เพือ่ให้ความช่วยเหลือผู้
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้
ยากจน และผูไ้ร้ที่พึ่ง ด้านท่ี
อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้
ยากจน และผูไ้ร้ที่พึ่ง 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร้  ผู้
ยากจน และผู้
ไร้ที่พ่ึงมีความ
พึงพอใจ 

ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร้  ผู้
ยากจนและผูไ้ร้
ท่ีพึ่งมีท่ีอยู่
อาศัยท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
80  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

3 

 

โครงการจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นท่ี อบต.เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กร้อยละ 80 
ได้ท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 

เด็กและเยาวชน
ท ากจิกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
ชุมชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาเดก็และ
เยาวชนและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

รวม 3   โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
                ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวติ 
                        ยุทธศาสตรท์ี่   2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
                         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (ส านักปลดั , กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมและงาน
ประเพณีต่าง ๆ 

1. เพื่อจัดงาน/กิจกรรมทาง
ศาสนา  วัฒนธรรมและงาน
ประเพณีต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ งาน
เข้าพรรษา ประเพณีแห่พระ
ศรีอาริยเมตไตรย์ ประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ            
2.  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

งานประเพณีและวัฒธรรม
ประจ าปี 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษแ์ละสืบ
ทอดประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ชุมชนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็ก 
เยาวชน  และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬาให้มีความ
เป็นเลิศ  มีความสามัคคี 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ  ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เกิด
ความสามัคคี 

 

ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ  ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ทางรัฐพิธีและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ  ในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ทางรัฐพิธีและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

 

รวม  4   โครงการ - - 340,000 340,000 340,000 340,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
                      ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสรมิการเกษตร 
                        แผนงานการเกษตร  (ส านักปลัด) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชพีการท าการเกษตร 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพการ
ท าการเกษตร             
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครัวเรือน 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอนที่มี
อาชพีท าการเกษตร 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้และ
ลดต้นทุนการ
ผลิต 

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้
ประโยชน์ได ้

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์
ให้กับประชาชน  

 

เพื่อเสริมสร้างอาชพีด้าน
การเลี้ยงสัตว ์

 

จ านวน  1  โครงการ ๓๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์
เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมี
ความรู้ การ
ดูแลในการ
เลี้ยงสัตว์ 

ส านักปลัด 

3 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ลด
ต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 

 

จ านวน  1  โครงการ 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

มีความรู้ลด
ต้นทุนการผลิต
และใช้ปุ๋ย
อินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภาพ 

การลดต้นทุน
ในภาคเกษตร 

 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 

 

ส่งเสริมอาชพีกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการผลิต
การใช้สารอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในการ
พัฒนาการเกษตรแบบ
ย่ังยืน 

 

เกษตรกรในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเกษตรกร
ใช้สารเคมีทาง
การเกษตร
ลดลง 

เกษตรกรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตการใช้
สารอินทรีย์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้
ความเขา้ใจในการด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เกษตรกรในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน  

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
เกษตรกรได้น า
หลักการของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เกษตรกรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ด าเนิน
กิจกรรม
การเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอบรม
ตลาดสดสินค้าชุมชนและการตั้ง
ร้านค้าสหกรณ์ในหมู่บ้าน 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อบรมตลาดสดสินค้า
หมู่บ้านและการตั้ง
ร้านค้าสหกรณ์ในชุมชน 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ใหก้ับ
ครัวเรือน 

หมู่บ้านจ านวน  10 
หมู่บ้าน 

5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๕ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 6   โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
            ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวติ 
                   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
                     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มเด็กและเยาวชน) 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับเด็กและ
เยาวชน                        
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

เด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.เขาสมอคอน 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

กลุ่มอาชีพเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในเขต อบต.มี
ความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ สรา้ง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

2 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มผู้สูงอายุ) 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ                        
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

กลุ่มผู้สูงอายุในเขต อบต. 3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.มีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชน์ สรา้ง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ (กลุ่มอาชีพ) 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มอาชีพ 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

กลุ่มอาชีพในเขต อบต. 3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

3๐,๐๐๐ 

 

กลุ่มอาชีพใน
เขต อบต.มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.มีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชน์สร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพในเขตพ้ืนท่ี อบต. 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับเยาวชน
และประชาชน                  
- เพื่อฝึกอบรมอาชีพการท า
การเกษตร                     
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน 

ประชาชนในเขต อบต. 5๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

5๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ น าไปใช้
ประโยชน์และ
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส านักปลัด 

รวม 4   โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการด้านท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
                      ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียวและการส่งเสรมิการเกษตร 
                       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ส านักปลัด) 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 อบรมมัคคเุทศก์ต าบล  
เขาสมอคอน 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
สามารถแนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว 

เด็ก เยาวชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเขาสมอคอน   

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนมีความรู้ 
สามารถแนะน า
สถานที่ท่องเท่ียว
ให้แก่นัก 
ท่องเที่ยวได้ 

ส านักปลดั 

2 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ภายในต าบลเขาสมอคอน 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว                     
2. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถาน              
3. เพื่อเป็นการสรา้ง
รายได้ให้กับประชาชนใน
ต าบลเขาสมอคอน 

เทือกเขาสมอคอน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวใน
เขตต าบล  
เขาสมอคอน
เพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3 อนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานต าบล       
เขาสมอคอน 

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการ
ด าเนินงานท่ีเป็นการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
ของนักท่อง 
เที่ยวเพิ่มขึ้น 

โบราณสถานมี
ความมั่นคง
แข็งแรงและมี
สถานท่ีท่อง 
เที่ยวในเขต
ต าบลเขาสมอ
คอน 

ส านักปลดั 

รวม 3   โครงการ - - 105,000 105,000 105,000 105,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
                   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      แผนงานเคหะและชมุชน  (กองช่าง ,  ส านักปลัด , กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นท่ี อบต. เขาสมอ
คอนให้มีความสวยงาม
และร่มรื่นเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ   

พื้นท่ีในเขต  อบต.    
เขาสมอคอน 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

หมู่บ้านในเขต 
อบต. มีความ
สวยงาม 
สะอาดมากขึ้น 

 

สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านมีความ
สะอาด  สวยงาม 
ร่มรื่น 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.เขาสมอคอน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ อบต. มีสถานท่ี
ภูมิทัศน์
โดยรอบ
ส านักงานมี
ความสวยงาม
มากขึ้น  

บริเวณส านักงาน
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

3 ท าความสะอาดท่อระบายน้ า
และรางระบายน้ าในเขต อบต.  

เพื่อลดปัญหาการอุดตัน
ของท่อระบายน้ า และ
รางระบายน้ า 

ท่อระบายน้ า/ราง
ระบายน้ าในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น  

ท่อระบายน้ าและ
รางระบายน้ า
สามารถระบาย
น้ าได้ดี 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 170,000 170,000 160,000 160,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
             ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน 
                      ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        แผนงานการเกษตร  (ส านักปลัด) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรและแหล่งน้ า 
ร่วมกันฟื้นฟแูละเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

ในเขตพื้นที่ อบต.   
เขาสมอคอน 

 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

แหล่งน้ าและ
พื้นท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์
มากขึ้น 

ประชาชนได้
ตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
การอนรุักษ์
ทรัพยากรและ
แหล่งน้ า มพีื้นที่สี
เขียวเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก 
ให้กับผู้ร่วมกจิกรรมและ
ชุมชนในพื้นที่ให้เห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้ 

ในเขต อบต.           
เขาสมอคอน 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 

มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มมากขึ้นใน
เขต อบต.   
เขาสมอคอน 

ท าให้เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

ส านักปลัด 

๓ อบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑  โครงการ/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่บ้านและ
พื้นท่ีในเขต 
อบต. มีธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมท่ีดีขึ้น 

หมู่บ้านและ
พื้นท่ีในเขต 
อบต.มีธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อมท่ีดี 

ส านักปลัด 

รวม 3   โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มปีระสทิธภิาพ 
                   ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                     แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (ส านักปลดั) 

       

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 เงินเดือนนายก/รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
นายก/รองนายก 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

ตลอดปี 520,๐๐๐ 

 

520,๐๐๐ 520,๐๐๐ 520,๐๐๐ นายก/รองนายก
ได้รับเงินเดือน
๑๐๐ % ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

นายก/รอง
นายกได้รับ
เงินเดือน  

ส านักปลัด 

2 เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล           
เขาสมอคอน 

ตลอดปี 43,๐๐๐ 

 

43,๐๐๐ 43,๐๐๐ 43,๐๐๐ นายก/รองนายก
ได้รับเงินค่า ตอบ
แทนประจ าต า 
แหน่ง ๑๐๐ % 
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

นายก/รอง
นายกได้รับเงิน
ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 

ส านักปลัด 

3 เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เขาสมอคอน   

ตลอดปี 43,๐๐๐ 

 

43,๐๐๐ 43,๐๐๐ 43,๐๐๐ นายก/รองนายก
ได้รับเงินค่า ตอบ
แทนพิเศษ๑๐๐ 
% ตามท่ีกฎ 
หมายก าหนด 

นายก/รอง
นายกได้รับเงิน
ค่าตอบแทน
พิเศษ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ตลอดปี 87,๐๐๐ 

 

87,๐๐๐ 

 

87,๐๐๐ 

 

87,๐๐๐ เลขานกุาร/ที่ปรึกษา
นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลได้รับเงนิ
ค่าตอบแทน  ๑๐๐ 
% ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

เลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้รับ
เงินค่าตอบแทน  

ส านักปลัด 

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   

ตลอดปี 1,975,000 

 

1,975,000 1,975,000 1,975,000 สมาชิกสภา อบต.
และเลขานุการ
สภาได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 
๑๐๐% ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

สมาชิกสภา
และเลขานุการ
สภา อบต. 
ได้รับเงิน
ค่าตอบแทน  

ส านักปลัด 

6 เงินเดือนพนักงาน  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี 

ตลอดปี 2,224,๐๐๐  2,248,๐๐๐  2,272,๐๐๐  2,296,๐๐๐  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือน ๑๐๐%           
ตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

7 เงินประจ าต าแหน่ง  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตลอดปี ๒๕2,๐๐๐ ๒๕2,๐๐๐ ๒๕2,๐๐๐ 2๕2,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั          
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า     
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑     

(บาท) 
๒๕๖๒       
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔           
(บาท) 

8 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจ า  

ตลอดปี 200,๐๐๐   210,๐๐๐   22๐,๐๐๐   23๐,๐๐๐   ลูกจ้างประจ า
ได้รับค่าตอบแทน 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ลูกจ้างประจ า
ได้รับค่าตอบ 
แทนในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ า 
ปี) ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างและพนกังานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  ประจ า ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑๐๐% ตามทีกฎ 
หมาย ก าหนด 

พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง  
ประจ า พนัก 
งานจ้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนและ
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด    

10 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ พนักงานส่วนท้อง
ได้รับค่าเช่าบ้าน
และมีสวัสดิการท่ี
ดี ๑๐๐ % ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย            

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า  
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑        

(บาท) 
๒๕๖๒      
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบล 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 100,๐๐๐   100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
๑๐๐%  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

ผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่า
การศึกษาบุตร
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ส านักปลัด 

12 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดท าเล่ม ค่า
เย็บกระดาษ ค่าธรรม 
เนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าวารสาร หนัง 
สือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน
และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
จัดท าป้ายประกาศ และ
ป้ายข้อความต่าง ๆ  
ค่าจ้างเหมาบรกิารคนงาน
ทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาแบก
สัมภาระ ค่าบริการดูด
น้องน้ า ฯลฯ  ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร 

ตลอดปี 500,๐๐๐   550,๐๐๐ 550,๐๐๐ 550,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

อบต.มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย           

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั       
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑       

(บาท) 
๒๕๖๒          
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

13 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า      
1. ค่ารับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีนิเทศก์
งาน  ตรวจงานเยี่ยมชม 
ดูงาน ฯลฯ            
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี 

ตลอดปี 20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัตงิานเพิ่มขึ้น 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

14 การคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างประจ าปี 

เพื่อสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างประจ าปี  เช่น    
ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ
ของคณะกรรมการ  ค่า
สมนาคุณ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

50,000 40,000 40,000 40,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้น 

มีบุคลากร
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

15 โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล             
เขาสมอคอน 

 

ประชาชนในเขต อบต. ๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ ขึ้นไปมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

16 จัดท าเว็ปไซต์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เว็บไซต์ อบต.             
เขาสมอคอน 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

50,000 

 

ประชาชนร้อยละ 
๙๐ ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและ
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

17 การรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรังวัดตรวจสอบ
แนวเขตท่ีสาธารณะ 

 

พื้นท่ีในเขต  อบต.      
เขาสมอคอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดสรรการ
ใช้พ้ืนท่ีได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

มีแนวเขตท่ี
สาธารณะท่ี
ชัดเจน 

ส านักปลัด 

18 อบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพ ผู้บริหาร อบต. สมาชิก
สภาฯ  ผู้น าชุมชน พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจา้งและพนกังานจ้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

ผู้บริหาร อบต. สมาชิก   
สภาฯ  ผู้น าชุมชน พนกังาน
ส่วนต าบล  ลูกจา้งและ
พนักงานจ้าง 

400,000 400,000 400,000 400,000 บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึนข้อผิด 
พลาดลดลง 

ผู้เข้ารว่มอบรมมี
ความรูแ้ละเพิม่
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

ส านักปลัด 

  

 

 

 

         



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

19 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่น ๆ 

 

เพื่อจ่ายเป็น                   
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ   
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
ส าหรับงานพิธีการวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา
ฯ  ผู้น าชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานเพิ่มมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

20 รักษาความสะอาดถนนสายหลกั
สายรองและการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดหมู่บา้น ที่
สาธารณะประโยชน์  
คลอง  ถนนสายหลัก  
สายรอง ฯลฯ 

หมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 7  ,  9 
, 12  -  13  ต าบล       
เขาสมอคอน  

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

สิงแวดล้อม
ภายในต าบลเขา
สมอคอน        
มีความสวยงาม  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

21 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
และน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง/ปี 25,000 25,000 25,000 25,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

อบต.ทราบข้อมูล
และน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติของ อบต.  

ตลอดปี 7๐,๐๐๐   7๐,๐๐๐   75,๐๐๐   8๐,๐๐๐   อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัตงิานเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

23 ค่าวัสดุส านักงาน   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานของ อบต.  

ตลอดปี ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ ๑1๐,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 

24 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
ของ อบต.  

ตลอดปี 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

25 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ อบต. 

ตลอดปี 1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานเพิ่มขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ  
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

26 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
ของ อบต.  

ตลอดปี ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น   

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมี ประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

27 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวของ 
อบต.  

ตลอดปี 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ     
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

28 ค่าวัสดกุีฬา   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานกีฬาของ อบต.  

ตลอดปี 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ

งานเพิ่มขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

 

ส านักปลัด 

29 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ของ 
อบต. 

ตลอดปี 20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การ ปฏิบัติ 

งานเพิ่มขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ

งานมีประสิทธ ิ

ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

30 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  

ตลอดปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
เพิ่มขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

  

 

         



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑     
(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

31 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
ดับเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนต าบล      
เขาสมอคอน  

ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีประสิทธ ิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ 

อบต.มีศกัยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

32 ค่าวัสดุส ารวจ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ ารวจ
ขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลเขาสมอคอน 

ตลอดปี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ อบต.มีประสิทธ ิภาพ
ในการ ปฏิบัติเพิ่มขึน้ 

อบต.มีศกัยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

33 ค่าวัสดุอื่นๆ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดอุื่นๆ 
ขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลเขาสมอคอน 

ตลอดปี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ อบต.มีประสิทธ ิภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ 

อบต.มีศกัยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

34 ค่าไฟฟ้า 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ในที่สาธารณะ
หรืออาคารสถานทีท่ีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

ตลอดปี 450,๐๐๐   4๕๐,๐๐๐   4๕๐,๐๐๐   4๕๐,๐๐๐   อบต.มีประสิทธ ิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ 

อบต. มีศกัย ภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ 
ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

35 ค่าบริการโทรศัพท ์  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐานส าหรับ
ส านักงานทั้งทางไกล 
ภายในประเทศ  โทร 
ศัพท์เคลือ่นที่  ฯลฯ  

ตลอดปี 15,๐๐๐ 

 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ อบต.มีประสิทธ ิภาพ
ในการปฏิบัติ      
งานเพิ่มขึ้น 

 อบต.มีศกัยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

36 ค่าบริการไปรษณีย์  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณี     
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรม เนียมการโอน
เงินในระบบ GFMIS 
ของ อบต. 

ตลอดปี 30,๐๐๐ 

 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ อบต.มีประสิทธ ิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

อบต.มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

37 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทร 
คมนาคม  ค่าโทรภาพ  
(โทรสาร) ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

ตลอดปี 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานม ี 
ประสิทธิภาพ   
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

38 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน   ได้แก่                   
ครภุัณฑ์ส านกังาน                
-  จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน          
(หนังเทียม) แบบมีล้อเลื่อน    
-  จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน                          
-  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน)                       
-  จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารใน
ส านักงาน                        
-  จัดซื้อโต๊ะท างาน(โต๊ะเหล็ก)
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์          
-  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน            
-  จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/
ชนิดขาวด าส าหรับงาน
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ครภุัณฑ์ส านกังาน
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์     
-  จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน          
(หนังเทียม) แบบมี
ล้อเลื่อน                    
-  จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบ
ไม่มีล้อเลื่อน               
-  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน)            
-  จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารในส านักงาน              
-  จัดซ้ือโต๊ะท างาน          
(โต๊ะเหล็ก)                 
-  จัดซ้ือเครื่องคอมพิว 
เตอร์ส าหรับงานส านักงาน    
-  จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า
ส าหรับงานส านักงาน 

 87,000 29,900 23,900 23,900 ครุภัณฑ์มี 
คุณภาพและ 
มาตรฐานท่ีดี 

มีครุภัณฑ์ 
พร้อมส าหรับ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบรหิารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้มปีระสทิธภิาพ 
                   ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                     แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (กองคลัง) 
    

ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั          
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒       
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

39 เงินเดือนพนักงาน  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี

ตลอดปี 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือน ๑๐๐ % 
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

40 เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ตลอดปี 72,000 72,000 72,000 72,000 พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ๑๐๐% 
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

41 เงินประจ าต าแหน่ง  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตลอดปี 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย               
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑         

(บาท) 
๒๕๖๒          
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

42 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ตลอดปี 280,000 285,000 290,000 295,000 พนักงานจ้างได้รับ
เงินค่าตอบแทน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

 

43 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินท่ีปรับเพิ่ม 
ต่าง ๆ  ส าหรับ
พนักงานจ้าง 

ตลอดปี 48,000 48,000 48,000 48,000 พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม  
ต่าง ๆ ๑๐๐ %  
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

44 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็น          
1. เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง2. เงินรางวัลใน
การจับกุมผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจรทาง
บก 

ตลอดปี 300,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ต าบล พนัก 

งานจ้าง ได้รับ
ค่าตอบแทน
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง    



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย                   
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั        
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑          

(บาท) 
๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

45 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ตลอดปี 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ พนักงานส่วนท้อง
ได้รับค่าเช่าบ้าน
และมีสวัสดิการที่ดี 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้าน และ
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

กองคลัง 

46 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วน
ต าบล 

ตลอดปี 15,๐๐๐   15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร ๑๐๐ 
%  ตามที่กฎ 
หมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่า
การศึกษาบุตร
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

กองคลัง 

47 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรม 
เนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าจา้งเหมา
บริการผู้ช่วยเจา้หนา้ที่
พัสดุ ค่าจ้างเหมา
บริการคนเก็บค่าน้ า 
ประปาหมู่บา้น ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดท าของ 
ค่าจ้างเหมาบริการ จัด 
ท าเอกสารประชาสัม 
พันธ์งาน อบต. ฯลฯ 

ตลอดปี 300,๐๐๐   350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 400,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย           
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั         
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑          

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔     
(บาท) 

48 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณา 
จักรและนอกราช 
อาณาจักร 

ตลอดปี 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

49 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได ้

ตลอดปี  ในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัต ิ
งาน สูงขึ้น 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

กองคลัง 

50 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

 

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติของ อบต.  

ตลอดปี 5๐,๐๐๐   5๐,๐๐๐   50,๐๐๐   50,๐๐๐   อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

51 ค่าวัสดุส านักงาน   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานของ อบต.  

ตลอดปี 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากข้ึน 

กองคลัง 

52 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ของ อบต. 

ตลอดปี 30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธ ิ
ภาพมากข้ึน 

กองคลัง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ที ่

 
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย           
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั         
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑          
(บาท) 

๒๕๖๒          
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

53 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน   ได้แก่                   
ครภุัณฑ์ส านกังาน                
-  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารใน
ส านักงาน                           
- เก้าอี้ท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน                          
-  โต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก) 

เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ครภุัณฑ์ส านกังาน          
-  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
ในส านักงาน                     
- เก้าอี้ท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน                             
-  โต๊ะท างาน            
(โต๊ะเหล็ก) 

45,000 8,000 8,000 8,000 ครุภัณฑ์มี 
คุณภาพและ 
มาตรฐานท่ีดี 

มีครุภัณฑ์ พร้อม
ส าหรับ 
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

รวม 53  โครงการ - - 11,444,000 11,578,900 11,626,900 11,720,900 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

                 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 วัสดอุื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดจุราจรฯลฯ 

ตลอดปี 30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 20,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติ 
งาน   ได้แก่                   
ครภุัณฑ์ส านกังาน                
-  จัดซ้ือถังเก็บน้ า  ถังไฟเบอร์
กลาส 
ครภุัณฑ์เครื่องดบัเพลิง 
-  จัดซ้ือชุดดับเพลิงส าหรับใช้
ในการดับเพลิง 
-  จัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยดับเพลิง
ต่าง ๆ   
- จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ครภุัณฑ์ส านกังาน                
-  จัดซ้ือถังเก็บน้ า  ถัง
ไฟเบอร์กลาส 
ครภุัณฑ์เครื่องดบัเพลิง 
-  จัดซ้ือชุดดับเพลิง
ส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิง 
-  จัดซ้ืออุปกรณ์ช่วย
ดับเพลิงต่าง ๆ   
- จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า 
 

270,000 270,000 2,470,000 2,350,000 ครุภัณฑ์มี 
คุณภาพและ 
มาตรฐานท่ีดี 

มีครุภัณฑ์ 
พร้อมส าหรับ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 300,000 300,000 2,500,000 2,370,000 - - - 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
                   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                    แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินเดือนพนักงาน   
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าป ี

ตลอดปี   500,000 600,๐๐๐ 700,๐๐๐ 750,๐๐๐ พนักงานส่วนท้อง 
ถิ่นได้รับเงินเดือน 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา 

2 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาล   
พระศรีอาริย์ 

ตลอดปี ครูของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูโรงเรียนและผู้ 
อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

1,069,๐๐๐ 1,072,๐๐๐ 1,075,๐๐๐ 1,078,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือน ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

3 เงินประจ าต าแหน่ง  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล 

ตลอดปี 42,๐๐๐   

 

42,๐๐๐   

 

42,๐๐๐   

 

42,๐๐๐   

 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

4 เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทย
ฐานะของข้าราชการ
ครูและพนักงานครู 

ตลอดปี ครูโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 

85,000 85,000 85,000 85,000 พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
วิทยฐานะ ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย           
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั        
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑       

(บาท) 
๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบ 
แทนพนักงานจา้งทั่วไป 
และเงินปรับปรงุ
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป 

ตลอดป ี ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ พนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน 
๑๐๐%  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทนใน 

การปฏิบัติงาน 

กอง            
การศึกษาฯ 

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบ แทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนกังานจ้างทั่วไป  
และเงนิปรับปรุง
ค่าตอบแทนของพนกังาน
จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

ตลอดป ี 1,2000,000 1,250,000 1250,000 1,300,000 พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน 
๑๐๐%  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทนใน 

การปฏิบัติงาน 

กอง            
การศึกษาฯ 

7 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวและ
เงินที่ปรับเพิ่มต่าง ๆ 
ส าหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไป  

ตลอดป ี 30,๐๐๐ 31,๐๐๐ 32,๐๐๐ 33,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิ่มต่าง ๆ  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง            
การศึกษาฯ 

8 เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน
จ้าง  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว และ
เงินที่ปรับเพิ่มต่าง ๆ  
ส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกจิและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

ตลอดป ี 140,๐๐๐ 145,๐๐๐ 150,๐๐๐ 155,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กอง            
การศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย           

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑           

(บาท) 
๒๕๖๒          
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนทอ้งถิน่  
พนักงานจ้างหรอืผู้มีสทิธิ ์

ตลอดปี 60,๐๐๐ 100,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ พนักงาน อบต.  
พนักงานจ้าง  หรือผู้มี
สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน อบต.
ลูกจ้าง  พนกังาน
จ้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนและมี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

กอง     
การศึกษา ฯ   

10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ครูโรงเรียนและผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ 

ตลอดปี   

 

170,๐๐๐ 200,๐๐๐ 210,๐๐๐ 220,๐๐๐ พนักงาน อบต.  
พนักงานจ้าง  หรือผู้มี
สิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน อบต.
ลูกจ้าง  พนกังาน
จ้าง ได้รับค่า ตอบ
แทนและมีขวญั
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง     
การศึกษา ฯ 

11 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถ่ินของ อบต. 

ตลอดปี 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ พนักงานส่วนทอ้งถิน่
ได้รับค่าเช่าบ้านและ
มีสวัสดกิารที่ดี ๑๐๐ 
%  ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงนิ
ค่าเช่าบ้าน และมี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที ่

กอง     
การศึกษา ฯ 

12 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ของครโูรงเรียนและ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ์  
ฯลฯ 

ตลอดปี 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ พนักงานส่วนทอ้งถิน่
ได้รับค่าเช่าบ้านและ
มีสวัสดกิารที่ดี  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงนิ
ค่าเช่าบ้าน และมี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที ่

กอง     
การศึกษา ฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

13 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย 
เหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

ตลอดปี 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ค่าการ ศึกษา
บุตรและมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กอง               
การศึกษาฯ 

14 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย 
เหลือการศึกษาบุตร
ของครูโรงเรียนและผู้ 
อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์  
ฯลฯ 

ตลอดปี 10,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ค่าการศึกษา
บุตรและมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กอง               
การศึกษาฯ 

15 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ   

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า           
1. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ                            
2. ค่าจ้างเหมาบุคคล
ช่วยปฏิบัติงาน 

 

ตลอดปี 170,๐๐๐ 180,๐๐๐ 190,๐๐๐ 200,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัต ิงาน
มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ้น 

กอง             
การศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

16 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ   

 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า                 
1. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ฯลฯ ของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูโรงเรียนและ 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลพระ    
ศรีอาริย์                     
2. ค่าจ้างเหมาบุคคล
ช่วยปฏิบัติงาน 

ตลอดปี 200,๐๐๐ 250,๐๐๐ 300,๐๐๐ 350,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง              
การศึกษาฯ 

17 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด   
อื่น ๆ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณา 
จักรและนอกราชอาณา 
จักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 

ตลอดปี 3๐,๐๐๐   3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 

ภาพในการปฏิบัติ 

งานมากขึ้น 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง                
การศึกษาฯ 

18 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด   
อื่น ๆ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ ของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
โรงเรียนและ ผอ.
โรงเรียนอนุบาล     
พระศรีอาริย์  

ตลอดปี 3๐,๐๐๐   4๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง              
การศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน             
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

19 ค่าวัสดุส านักงาน   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานของ  อบต. 

ตลอดปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น  

กอง              
การศึกษาฯ 

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

ตลอดปี 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐  อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กอง              
การศึกษาฯ 

21 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ  
รร.อนุบาลพระศรีอาริย ์ 

ตลอดปี 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐  อบต. มี
ประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กอง              
การศึกษาฯ 

22 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
ของ อบต. 

ตลอดปี 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กอง              
การศึกษาฯ 

23 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ของ อบต. 

ตลอดปี 10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น           

 

กอง                         
การศึกษาฯ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน             
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑       

(บาท) 
๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติของ  อบต.  

ตลอดปี 20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   20,๐๐๐   อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติ งานมี
ประสิทธิ ภาพ
มากขึ้น 

กอง                         
การศึกษาฯ 

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ     
รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ตลอดปี 150,๐๐๐   150,๐๐๐   150,๐๐๐   150,๐๐๐   อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ      
ภาพมากขึ้น 

กอง                         
การศึกษาฯ 

26 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง 
รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดี 

ตลอดปี 300,000 350,000 350,000 350,000 อบต. มีประสิทธ ิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กอง                         
การศึกษาฯ 

27 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน   ได้แก ่      
ครุภัณฑ์ส านักงาน                          
-  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารใน
ส านักงาน                             
-  เกา้อี้ส าหรับงานส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน 

ครภุัณฑ์ส านกังาน               
-  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร      
-  เก้าอี้ 

18,000 18,000 18,000 18,000 ครุภัณฑ์มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดี 

มีครุภัณฑ์พร้อม
ส าหรับปฏิบัต ิ
งาน 

กอง                         
การศึกษาฯ 

รวม 27   โครงการ - - 4,754,000 5,113,000 5,447,000 5,626,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสรมิสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที ่ 5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                  แผนงานสาธารณสขุ  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑          

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตลอดปี ๑80,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ ๑8๐,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน   
๑๐๐  %   

พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน 

กอง        
สาธารณสุขฯ 

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง
และพนักงานจา้ง   

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  พนกังานจ้าง  
ได้รับค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  ๑๐๐%   

พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างพนักงานจ้าง  
ได้รับค่าตอบแทน
และมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง      
สาธารณสขุฯ    

3 ค่าไฟฟ้า 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้าน    
เขาสมอคอน 

ตลอดปี 100,๐๐๐   100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ รพ.สต.บ้านเขาสมอ
คอนมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

รพ.สต.บ้าน       
เขาสมอคอนมี
ศักยภาพแลการ     
ปฏิบัติงานมีประ 
สิทธิภาพมากขึน้ 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

4 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐานส าหรับส านักงานทั้ง
ทางไกล ภายในประเทศ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  

ตลอดป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 รพ.สต.บ้านเขาสมอ
คอนมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

รพ.สต.บ้านเขา             
สมอคอน  มี
ศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมีประ 
สิทธิภาพมากข้ึน 

กอง                 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า  
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑     

(บาท) 
๒๕๖๒    
(บาท) 

๒๕๖๓    
(บาท) 

๒๕๖๔      
(บาท) 

5 ค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้
ในส านักงานและที่สาธารณะ
ในพื้นที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

ตอลดปี 10,000 10,000 10,000 10,000 รพ.สต.บ้านเขา
สมอคอนมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

รพ.สต.บ้าน       
เขาสมอคอนมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   

 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน
ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิด
จากการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง                  
2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วย
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
เช่น ค่าบริการดูดห้องน้ า ห้องส้วม 
ค่าจ้างเหมาบริการล้างแอร์  ค่าจัดท า
ป้ายข้อความต่าง ๆ ฯลฯ 

ตลอดปี 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัต ิ
งานมากขึ้น 

อบต.มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

7 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร ค่าเบ้ีย
เลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอืน่ที่
จ าเป็นตอ้งจ่ายเนื่องใจการ
เดินทางไปราชการ  

ตลอดปี 30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัต ิงาน
มากขึ้น 

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

           



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                     

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั   
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑         

(บาท) 
๒๕๖๒     
(บาท) 

๒๕๖๓    
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

8 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน   
ได้แก่                               
ครุภัณฑ์ส านักงาน                   
-  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- 
จัดซื้อรถบรรทุก เพื่อรับส่ง ผู้ป่วย  
จ านวน  1  คัน                             
-  จัดซื้อรถยนต์พร้อมติดต้ังเครื่อง
พ่นละอองฝอยก าจัดยุงลาย
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์              
- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขา
สมอคอน 

ครุภัณฑส์ านักงาน       
ครุภัณฑ์ภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง              
ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์          
-  จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ  
-  จัดซื้อรถบรรทุกเพือ่รับส่ง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยทั่วไป             
-  จัดซื้อรถยนต์พร้อมติดต้ัง
เครื่องพ่นละอองฝอยก าจัด
ยุงลาย                           
-  จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์  เช่น  หม้อต้มแผ่น
ความร้อน  เตียงผู้ป่วย  
เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง
วิ่งออกก าลังกาย  เครื่อง 
ตรวจ  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กใน
ครรภ์  เครื่อง  อัลตราซาวด ์ 
ฯลฯ 

2,600,000 7,800,000 2,200,000 2,200,000 ครุภัณฑ์มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่ดี 

มีครุภัณฑ์พร้อม
ส าหรับปฏิบัต ิ
งาน 

กอง          
สาธารณสุขฯ 

รวม 8   โครงการ - - 4,115,000 9,315,000 3,715,000 3,715,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

        ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส านักปลัด) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 จดัท าประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเสนอ 
ความคิดเห็นในการด าเนิน 
งานตามแนวทางประชาธิป 
ไตย  ระหว่าง อบต. กับ
ประชาชนในชมุชนในเขต 
อบต. 

ตลอดปี  
ประชาชนในเขต อบต. 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

ประชาชนให้
ความร่วมมือ
กับ อบต. ใน
การปฏิบัติงาน  
๘๐ % 

สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชนได้ตรง
ตามวัตถุ 
ประสงค์ 

ส านักปลัด 

2 อบต.พบประชาชน เพื่อบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ  เช่น ข่าวสาร  รับ
ช าระภาษี ให้ค าแนะน าด้าน
ต่าง ๆ ตรวจสุขภาพ ฯลฯ 

ประชาชนในเขต อบต. 5,000 5,๐๐๐ 

 

5,๐๐๐ 

 

5,๐๐๐ 

 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. และ
ได้รับบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อเสริมสร้างความรัก  
ความสามัคคี  ความสมาน 
ฉันท์ของชุมชน ลดความ
แตกแยกในสังคมอันจะ
น ามาซ่ึงความรัก  ความ
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชุมชน 

ประชาชนในเขต อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนมีความ
รัก  ความ
สามัคคี ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ ลด
ความแตกแยก
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย          

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั    
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑        

(บาท) 
๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔     
(บาท) 

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต. เกิดความสามัคคี 

ตลอดปีประชาชนในเขต 
อบต. 

2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

2๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐  เกิด
ความสามัคคี
กัน 

ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความ
สามัคคีกัน 

ส านักปลัด 

5 โครงการรวมใจ  น้อมร าลึก
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ภาครัฐ  ภาคประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต.          
เขาสมอคอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  80 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ส านึกใน
พระมหากรุณา ธิ
คุณของพระบาท 
สมเด็จพระ
ปรมินทรมหา           
ภูมิพลอดุลยเดช 

ส านักปลัด 

6 โครงการเทิดทูนชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์   

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึก
รู้คุณแผ่นดิน  

ภาครัฐ  ภาคประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต. เขาสมอ
คอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาพระ 
มหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

รวม 6   โครงการ - - 930,000 930,000 930,000 930,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

        ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
        ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัลพบุรี ยทุธศาสตร์ ที่  5  การบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
                 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                   แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 เงินเดือนพนักงาน  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี 

ตลอดปี 500,๐๐๐  600,๐๐๐  700,๐๐๐  750,๐๐๐  พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือน ๑๐๐%   
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองช่าง 

2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

ตลอดปี 30,๐๐๐ 
 

35,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเพ่ิม
ต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

3 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่งของ
พนักงาน 

ตลอดปี 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

 

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบ 
แทนพนักงานจ้างและ
เงินปรับปรุงค่าตอบ 
แทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

ตลอดปี 600,๐๐๐   600,๐๐๐   620,๐๐๐   620,๐๐๐   พนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบแทน 
๑๐๐ %  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับค่าตอบ 
แทนในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย         

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั        
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒       
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินท่ีปรับเพิ่ม 
ต่าง ๆ  ส าหรับ
พนักงานจ้าง 

ตลอดปี 70,๐๐๐   70,๐๐๐   75,๐๐๐   75,๐๐๐   พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิม่
ต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กองช่าง 

 

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

ตลอดปี 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างและพนกั 
งานจ้างได้รับค่า 
ตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์ 
กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานส่วน
ต าบล งานจ้าง 
ได้รับค่าตอบ 
แทนและมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง  

7 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ตลอดปี 42,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ 78,๐๐๐ พนักงานส่วนท้อง
ได้รับค่าเช่าบ้าน
และมีสวัสดิการท่ี
ดี ๑๐๐ % ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

8 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  เช่น จ้างแรงงาน 
คนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมา
เครื่องจักร ฯลฯ 

ตลอดปี 250,๐๐๐   250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต. มีศักย 
ภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

9 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ฯลฯ  

ตลอดปี 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติของ อบต.  

ตลอดปี 4๐,๐๐๐   4๐,๐๐๐   40,๐๐๐   4๐,๐๐๐   อบต. มีประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย          

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั       
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑      

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

11 ค่าวัสดุส านักงาน   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส านักงานของ อบต.  

ตลอดปี 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

12 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุของ 
อบต. 

ตลอดปี 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

13 ค่าวัสดุก่อสร้าง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้างของ อบต. 

ตลอดปี 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ 60,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

14 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
ของ อบต.  

ตลอดปี 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑         

(บาท) 
๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

15 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ อบต. 

ตลอดปี 7๐,๐๐๐   7๐,๐๐๐   70,๐๐๐   70,๐๐๐   อบต. มีประ
สิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ของ อบต. 

ตลอดปี 50,๐๐๐   50,๐๐๐   50,๐๐๐   50,๐๐๐   อบต. มี
ประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากขึ้น 

อบต.มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

17 ค่าวัสดุส ารวจ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ส ารวจของ อบต. 

ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อบต. มีประ
สิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

18 ค่าวัสดุอื่น ๆ  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ 
ของ อบต. 

ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ อบต. มีประ
สิทธิ ภาพใน
การปฏิบัต ิงาน
มากขึ้น 

อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัต ิ
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย                  งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั      ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑         
(บาท) 

๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

(KPI) ได้รบั รับผดิชอบหลกั 

19 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
ปฏิบัติงาน   ได้แก่ ครภุัณฑ์
ส านักงาน                          
-  จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารใน
ส านักงาน                           
-  จัดซ้ือโต๊ะท างาน   (โต๊ะ
เหล็ก) พร้อมเก้าอี้ท างาน                           
-  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกเลื่อน                    
ครภุัณฑ์อืน่                           
-  จัดซ้ือซัมเมอร์ซ                       
-  จัดซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า            

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 ครุภณัฑ์ส านกังาน 
ครภุัณฑ์อืน่                
-  จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารในส านักงาน       
-  จัดซ้ือโต๊ะท างาน 
(โต๊ะเหล็ก)  พรอ้มเก้าอี้
ท างาน                     
-  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
แบบกระจกเลื่อน              
-  จัดซ้ือซัมเมอร์ซ           
-  จัดซ้ือตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า            

150,000 200,000 150,000 150,000 ครุภัณฑ์มี
คุณภาพและ
มาตรฐานท่ีดี 

มีครุภัณฑ์พร้อม
ส าหรับปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

รวม  19   โครงการ - - 2,217,000 2,408,000 2,493,000 2,543,000 - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท้าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี

 
         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  และการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์
รวมข่าวประกวดราคาสอบ
ราคาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอท่าวุ้ง  ประจ าปี
พ.ศ. 2561 – 2564 

เพื่ออุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการศูนย์
รวมข่าวประกวด
ราคาสอบราคาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 
 

อุดหนุน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวุ้ง 

18,๐๐๐ 
 

18,๐๐๐ 
 

18,๐๐๐ 18,๐๐๐ อุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสาร  
จ านวน 1 ศูนย์  

มีศูนย์
ประชาสัมพัน
ธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
ประกวด
ราคา  สอบ
ราคาระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลท่าวุ้ง 

2 อุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดงานตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี ประจ าปีงบประมาณ 

เพื่ออุดหนุนค่าใช้ 
จ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดงานตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีประจ า 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอท่าวุ้ง 

๑0,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ 
 

ทุกภาคส่วน
ร้อยละ ๘๐  ได้
ร่วมจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ    

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสไดร้่วม
จัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ    

ส านักปลัด 
 

อ าเภอ 
ท่าวุ้ง 

รวม 2  โครงการ - - 28,๐๐๐ 28,๐๐๐ 28,๐๐๐ 28,๐๐๐ - - - - 

แผน ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที ่ 5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
               ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด) 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจุดตรวจและ
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายตามโครงการจุด
ตรวจและบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ท่าวุ้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
โครงการจุด
ตรวจและ
บริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และ
เทศกาล
สงกรานต์ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด อ าเภอ 
ท่าวุ้ง 

รวม 1  โครงการ - - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู่ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 

 

 

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
บริหารการศึกษา         
(อาหารกลางวัน) ตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
เขาสมอคอนและ
โรงเรียนถ้ าตะโก 
สังกัด สพฐ. และ
เพื่อให้เด็กนักเรียน
ทุกคนได้รับอาหาร
กลางวัน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) 

ตลอดปี 
โรงเรียนวัด  
เขาสมอคอน
และโรงเรียนถ้ า
ตะโก 

540,๐๐๐ 
 

550,๐๐๐ 
 

560,๐๐๐ 560,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 

กอง 
การศึกษา 

โรงเรียนวัด  
เขาสมอคอน
และโรงเรียน
ถ้ าตะโก 

รวม 1  โครงการ - - 540,๐๐๐ 550,๐๐๐ 560,๐๐๐ 560,๐๐๐ - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                แผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 อุดหนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ีเขต
ชุมชน/หมู่บ้าน  จ านวน 10 
หมู่บ้าน ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  

เพื่ออุดหนุนเป็นค่า
ด าเนินงานในการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในพื้นท่ีเขตชุมชน/
หมู่บ้าน จ านวน 
10 หมู่บ้าน   

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 90 
ของเจ้าหน้าท่ี 
อสม. มีความ
พอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการน า
ความรู้และ
ประสบการณ์
ท่ีได้จากการ
อบรมมา
ปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ า
หมู่บ้าน   
(อสม.) 

รวม 1  โครงการ - - 75,000 75,000 75,000 75,000 - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                 แผนงานสังคมสงเคราะห์  (ส านักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

         ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 อุดหนุนกิจการกิ่งกาชาด
อ าเภอท่าวุ้ง  

เพื่ออุดหนุนกิจการกิ่ง
กาชาดอ าเภอท่าวุ้ง 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ท่าวุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนกิจการ
กิ่งกาชาด 
จ านวน 1 ครั้ง 

ประชาชนรับ
ประโยชน์
จากการ
ด าเนินงาน
ของกิ่งกาชาด 

ส านักปลัด อ าเภอท่าวุ้ง 

รวม 1   โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

                ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส านักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  การบริหารจดัการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2  บรหิารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
                 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การทอ่งเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ท่าวุ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุน
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด จ านวน 
1 ครั้ง 

ประชาชนรู้
ถึงโทษของยา
เสพติด และ
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด อ าเภอ 

ท่าวุ้ง 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ลพบุรี 

อ าเภอ   
ท่าวุ้ง 

                  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (ส านักปลดั) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชของ
จังหวัดลพบุรี 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประจ าปีของจังหวัด
ลพบุรี  

สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
ให้กับจังหวัดลพบุรี 

28,000 
 

28,000 28,000 28,000 อุดหนุนการจัด
งานแผ่นดิน
สมเด็จ      พระ
นารายณ์
มหาราช จ านวน 
1 ครั้ง 

ทุกภาคสว่นได้มี
โอกาสร่วมจัด
งานแผน่ดิน
สมเด็จพระ 
นารายณ์
มหาราช 

ส านักปลัด 
 

 

2 สนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชของ
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประจ าปีของอ าเภอ
ท่าวุ้ง 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
ให้กับอ าเภอท่าวุ้ง 

10,000 

 

10,000 10,000 10,000 อุดหนุนการจัด
งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนา 
รายณ์มหาราช  
จ านวน 1 ครั้ง 

ทุกภาคสว่นได้มี
โอกาสร่วมจัด
งานแผน่ดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

ส านักปลัด  

3 อุดหนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ 

เพื่ออุดหนุนค่าใช่จ่าย
ต่าง ๆ  ในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น เพื่อเป็น
การสร้างงาน สร้าง
รายได้และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของอ าเภอทา่วุ้ง 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ  
ท่าวุ้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกภาคส่วนร้อย
ละ ๘๐  ได้ร่วม
จัดกิจกรรม    

ทุกภาคส่วนมี
โอกาสได้ร่วม
จัดกิจกรรม    

ส านักปลัด 

 

อ าเภอทา่วุ้ง 

รวม 3   โครงการ - - ๖8,000 ๖8,000 ๖8,000 ๖8,000 - - - - 

แผน ผ.03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดั  ที่...........................................-........................................................................................................................ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบรุี ที่ ………………………………-……………………………………………………………….. 
    1.   ยุทธศาสตร…์……………………………-………………………………………………………………………………………………………………………… 
         1.1  แผนงาน…………………………..-………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                         

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

           

 

รวม .................-.......โครงการ - - ..........-............ .........-............. .........-........... .........-............. - - - 

แบบ ผ. ๐6 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

               ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

                 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. ร่วมใจลด
พลังงานหารสอง 

(มาตรการประหยัด
พลังงานของ อบต.)  

- เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ของการประหยดั
พลังงาน   
- เพื่อเป็นการช่วย
ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ด้านพลังงานของ 
อบต.   

บุคลากร /ตลอดทั้งปี 
 

- - - - ประหยดัพลังงาน
มากขึ้น 

อบต.ประหยัด
พลังงานมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั  

2 โครงการจดันิทรรศการ
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ให้กับประชาชน   

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต. ให้ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับทราบ   

ประชาชนในเขต อบต.    
๑ ครั้ง/ป ี

- - - - ประชาชน ได้รบั
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของอบต. 

ส านักปลดั 

171 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

        ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

3 โครงการศูนย์บริการร่วม 
(One Stop Service) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต อบต./
ตลอดท้ังปี 

- - - - ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกในการ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการท่ี
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานบุคคล   

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพให้กับพนักงานใน
เรื่องต่างๆ   

 

บุคลากร อบต./๑ ครั้ง/ปี - - - - อบต.มีประสิทธ ิ
ภาพ ในปฏิบัติงาน 

บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

5 โครงการลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนสูงสุด   

 

ประชาชนในเขต อบต./
ตลอดทั้งป ี

- - - - ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่
รวดเร็ว 

ประชาชน
ได้รับบริการที่
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 

             ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

                แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                   

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั          
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑           

(บาท) 
๒๕๖๒          
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔             
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากร อบต.เกี่ยวกับ
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- เพื่อให้บุคลากร 
อบต.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐                 
- เพื่อให้บุคลากร
อบต. สามารถ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ได้อย่าง
ถูกต้อง                
- เพื่อให้บริการ
ข้อมูลแก่ประชาชน
อย่างถูกต้อง 

บุคลากร อบต./           
1  ครั้ง/ป ี

- - - - บุคลากร อบต.    
มีความรู้และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

บุลากรได้รบั
ความรู้ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าว 
สารฯ 

ส านักปลดั 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
                ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
                   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั           
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑           

(บาท) 
๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

7 โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐   

 

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ของประชาชนตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว สาร
ของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐                   
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว สาร
ของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐  

ประชาชนในเขต อบต./1  
ครั้ง/ปี 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐   

 

ส านักปลัด 

           



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                                                                                                                                                 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                     

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย               

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั           
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑             

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

8 โครงการบริการประชาชน
ล่วงหน้าก่อนเวลาท าการ 
ช่วงพักเที่ยง  วันหยุด 
ราชการและนอกเวลา
ราชการ   

เพื่อให้บริการ
ประชาชนล่วงหน้า
ก่อนเวลาท าการ 
ช่วงพักเที่ยง วัน
เสาร์ โดยไม่รวมวัน
เสาร์ทีต่รงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 

บุคลากร อบต./ตลอด
ทั้งป ี

- - - - ประชาชน ได้รบั
บริการที่รวดเร็ว 

ประชาชน
ได้รับสะดวก
และรวดเร็วใน
การในการใช้
บริการ 

ส านักปลดั 

9 โครงการกิจกรรม  ๕  ส.   เพื่อใหเ้พื่อท าให้
หน่วยงานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และ
สะอาด ปลอดภยั 
น่าอยู่ น่าท างาน  

 

อบต./5 ครั้ง/ปี - - - - บุคลากร อบต.มี
ความพึงพอใจ 

สถานท่ีท างาน
น่าอยู่ 

ส านักปลดั 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย               

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั           
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑             

(บาท) 
๒๕๖๒         
(บาท) 

๒๕๖๓         
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

10 โครงการให้บริการ
อินเตอร์เนต็ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใช้
บริการค้นหาข้อมูล
และเป็นแหล่งเรยีนรู้
และไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ประชาชนท่ัวไปที่มาขอ
ใช้บริการ 

- - - - ประชาชนมีแหล่ง
ค้นหาข้อมูล
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้
เป็นแหล่ง
ค้นหาข้อมูล
และแหล่ง
เรียนรูโ้ดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

ส านักปลัด 

11 โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงาน อบต. และ
พนักงานจ้างของ อบต.ผู้มี
คุณธรรม และจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  

 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
พนักงาน อบต.และ
พนักงานจ้างของอบต. 
เขาสมอคอน ผู้มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ตลอดปี   - - - - อบต. มีผลการ
ปฏิบัติงาน  

พนักงานมี
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

รวม 11  โครงการ - - - - - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  พฒันาลพบรุีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
    ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตจงัหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
              ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ 
        แผนงานการพาณิชย์  (กองช่าง) 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั          
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑            
(บาท) 

๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประปา 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีมีคุณภาพ
ใช้ทุกครัวเรือน 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการใช้
บริการของประปา
อบต. 

ประชาชนในเขต อบต./ 

ตลอดท้ังปี 

 

- - - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้น้ าประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - - - - - - 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

 

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน           
(หนังเทียม)  แบบมี
ล้อเลื่อน 

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน (หนังเทียม) แบบมีล้อเลื่อน
จ านวน  1  ตัว 

7,500 - - - ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน 

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบไม่มีล้อเลื่อน         
จ านวน  1  ตัว 

2,500 - - - ส านักปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน) 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน            
(ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู
จ านวน  2  เครื่อง 

57,200 - - - ส านักปลัด 

4 

 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เพื่อจัดซ้ือตูเ้หล็ก         
2  บาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บาน             
จ านวน  1   ตู้ 

 

 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - - ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๘ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน
(โต๊ะเหล็ก) 

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก)  ขนาด ๔ ฟุต  
จ านวน 1 ตัว 

5,900 - - - ส านักปลัด 

6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน        
จ านวน ๑  เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน           
-  ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

- ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ส านักปลัด 

 

 

 

7 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวด า โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน                                      
-  ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ส านักปลัด 

 

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง  

 

เพื่อจัดซ้ือชุดดับเพลิง
ส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อจัดซ้ือชุดดับเพลิง   ส าหรับเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 120,000 120,000 120,000 - ส านักปลัด 

9 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 

อุปกรณ์ช่วยดับเพลิงต่าง ๆ  เช่น  หัวฉีดดับเพลิง  
สายส่งน้ าดับเพลิง  สายฉีดน้ า  ฯลฯ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ส านักปลัด 

10 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

 

เพื่อจัดซ้ือถังเก็บน้ า เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนใน
การขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภค - บริโภค  

จัดซ้ือถังเก็บน้ า  ถังไฟเบอร์กลาส  ขนาดบรรจุ 
๒,๐๐๐  ลิตร   

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
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11 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
และบรรเทา 

สาธารณภัย 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า   - - 2,200,000 2,200,000 ส านักปลัด 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร   - 8,000 8,000 8,000 กองคลัง 

13 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน 

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบไม่มีล้อเลื่อน   20,000 - - - กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก)
ขนาด ๔ ฟุต  

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน  (โต๊ะเหล็ก) ขนาด ๔ ฟุต    25,000 - - - กองคลัง 

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ 

1๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

17 แผนงานการ
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือซัมเมอร์ซ  
จ านวน  2  ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซัมเมอร์ซประปาหมู่บ้าน
จ านวน  2  ตัว 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 
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18 แผนงานการ
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า  จ านวน 2 ชุด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า           
จ านวน 2 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

 

 

19 แผนงานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาซ้ือตู้เก็บ
เอกสารในส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร   จ านวน  2   ตู้ 

 

8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง 

20 แผนงาน
สาธารณสุข   

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการแพทย์   

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เช่น  เครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ   เครื่องอัลตราซาวด์   จักรยาน
ออกก าลังกาย  เครื่องดึงหลัง  หม้อต้มแผ่นความ
ร้อน  ลู่วิ่งออกก าลังกาย  เตียงผู้ป่วย ฯลฯ 

500,000 1,200,000 600,000 500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

21 แผนงาน
สาธารณสุข   

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกเพื่อ
รับส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้ป่วยทั่วไป 

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุกขนาด  จ านวน  1  คัน 1,900,000 1,900,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

22 แผนงาน
สาธารณสุข   

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องปรับ 

อากาศใช้ติดตั้งใน
อาคารสาธารณสุข
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ   จ านวน  3  เครื่อง 120,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

23 แผนงาน
สาธารณสุข   

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดซ้ือโทรทัศน์แอล
ซีดีใช้ส าหรับติดตั้งใน
อาคารสาธารณสุข
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดซ้ือโทรทัศน์แอลซีดี   จ านวน  1  เครื่อง 30,000 30,000 - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 3,018,000 3,503,900 3,167,900 2,947,900 - 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  

การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น 
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ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้อ งถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม   โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเขาสมอคอน 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑.  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า   เพราะการด าเนินงานต่างๆ   ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน   สลับสับซ้อน 
 ๒.  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้ 
 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/


 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 ๑)   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)   ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมออคนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกบัภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปญัหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 
 

*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 
และผู้บริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61  – ๒๕๖4)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕9   เมื่อวันที่   27  ตุลาคม  2559   ซึ่งที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4)  
แล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕59  ข้อ ๑๗  (4)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕9 

 

        

 
 


