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ค าน า 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบล              
เขาสมอคอน  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้  โดยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้ง
ที่ 1  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและ
ด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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ส่วนที่ ๑ 

 

1.  ด้านกายภาพ 

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตั้งอยู่ทางทิศ 

เหนือของอ 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 นายไพบูลย์ศรีสวัสดิ์ 

4 บ้านเขาบ้านหว้า นายศุภกร   มาสวนจิก 

5 บ้านพราน นางวันเพ็ญ   อ่ิมภู 

6 บ้านแหลมกะลา นายสุชิน   วีระประสิทธิ์ 

7 บ้านคลองพระ นายธนัทรัช   นามนาค 

12 บ้านหัวไผ่ นางสาวสุนันท์   นาคน้อย 

13 บ้านห้วยแก้ว นางดวงตา  สุขแจ้ง 

 

         

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
อ าเภอท่าวุ้ง   จังหวดัลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        9

        12

        13         6

        7         5

        4

        1

        3

        2
    

 .            

         
        

 

 

 

ที่ท าการ อบต. เขาสมอคอน 

วัดไลย์ 

วัดบันไดสามแสน 

วัดถ้ าตะโก 

วัดท่าโขลง 

ต าบลบางมัญ ต าบลบ้านชี 

ต าบลบางงา ต าบลโคกสลุด 
ต าบลมุจลินท์ 

ต าบลบางขาม 

วัดถ้ าช้างเผือก 
วัดเขาสมอคอน 
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         1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมี 

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

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง  ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียส
ขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง”  ซึ่งอาจนานประมาณ  ๑ – ๒  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
 

          1.4  ลักษณะของดิน 
                ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
ก 

          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  5 , 7 , 12 , 13   (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 
   หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 ,  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 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง   
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง                           
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เกี่ยวกับข้อกฎหมาย   การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่  อบต.จัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน   และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน อบต.  ผู้น าชุมชน  และโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ   
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ ากัด   ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   
            2.2  การเลือกตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคน   ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เขตการเลือกตั้งมีจ านวน  10  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  9  ได้แก่  หมู่ที่  9  ต าบลเขาสมอคอน 
9. เขตเลือกตั้งที่  10  ได้แก่  หมู่ที่  12  ต าบลเขาสมอคอน 
10. 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 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

3.  ประชากร 
          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีจ านวนครัวเรือน  1,440  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น                         
4,397  คน  แยกเป็น  ชาย  2,194  คน  หญิง  2,203  คน  (ข้อมูล  ณ  ปี  2561 ) 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

รวมจ านวน 

ประชากร 

บ้านเขาสมอคอน 1 213 315 347 662 

บ้านเขาสมอคอน 2 183 310 313 623 

บ้านเขาหมอนอิง 3 82 123 139 262 

บ้านเขาบ้านหว้า 4 170 292 268 560 

บ้านพราน 5 187 335 306 641 

บ้านแหลมกะลา 6 125 181 204 385 

บ้านคลองพระ 7 103 160 146 306 

บ้านท่าโขลง 9 102 49 55 104 

บ้านหัวไผ่ 12 43 65 55 120 

บ้านห้วยแก้ว 13 229 362 370 732 

รวม 1,440 2,192 2,203 4,395 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  (เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านเขาสมอคอน 228 263 315 345 319 346 320 353 315 347 315 347 

2 บ้านเขาสมอคอน 275 296 320 315 317 314 320 310 310 313 310 313 

3 บ้านเขาหมอนอิง 121 117 127 142 126 140 126 140 123 139 123 139 

4 บ้านเขาบ้านหว้า 241 221 294 254 290 264 297 265 292 268 292 268 

5 บ้านพราน 263 258 317 302 330 309 328 306 335 306 335 306 

6 บ้านแหลมกะลา 97 98 185 197 184 200 183 196 181 204 181 204 

7 บ้านคลองพระ 146 135 170 153 162 145 159 147 160 146 160 146 

9 บ้านท่าโขลง 57 62 51 58 50 54 50 56 49 55 49 55 

12 บ้านหัวไผ่ 52 53 61 57 65 55 65 55 67 55 362 370 

13 บ้านห้วยแก้ว 323 359 362 381 365 375 368 379 362 370 362 370 

รวม 
2,202 2,204 2,203 2,204 2,208 2,202 2,216 2,207 2,194 2,203 2,194 2,203 

4,406 4,407 4,410 4,423 4,367  

หมายเหตุ  :  (ข้อมูล  ณ  ปี  2561 ) 
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      3.2   ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 -  จ านวนประชากรเยาวชน  (อายุต่ ากว่า  18  ปี)  หญิง จ านวน  406  ชาย จ านวน  488  คน   
 -  จ านวนประชากร  (อายุ  18 – 60  ปี)  หญิง จ านวน 1,378  คน  ชาย จ านวน  1,359  คน   
 -  จ านวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) หญิง จ านวน  414 คน  ชาย จ านวน  329  คน   
 

4.  สภาพทางสังคม 
      4.1   การศึกษา    
                  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3 แห่ง  โรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จ านวน  1  แห่ง  และโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจ านวน  1  โรงเรียน  ดังนี้   

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3   แห่ง   แยกได้ดังนี้ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบา้นเขาสมอคอน 10 11 21 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 4 3 7 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก 6 8 14 

รวม 20 22 42 

-  โรงเรียนอนุบาล จ านวน   1   แห่ง    แยกได้ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียนอนุบาล 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ระดับชัน้อนุบาล 1  13 12 25 

ระดับชัน้อนุบาล 2  13 16 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1   23 10 33 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2   13 14 27 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   14 15 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 22 7 29 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 23 9 22 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 9 - 16 

รวม 120 90 210 
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-  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง  แยกได้ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ก่อนประถมศึกษา ป.1 –  ป.4 ป.5 –  ป.6 รวม 
พ.

ศ.
25

59
 

พ.
ศ.

25
60

 

พ.
ศ.

25
61

 

พ.
ศ.

25
59

 

พ.
ศ.

25
60

 

พ.
ศ.

25
61

 

พ.
ศ.

25
59

 

พ.
ศ.

25
60

 

พ.
ศ.

25
61

 

พ.
ศ.

25
59

 

พ.
ศ.

25
60

 

พ.
ศ.

25
61

 

1. วัดถ้ าตะโก 5 5 4 40 40 47 50 50 32 95 95 83 

รวม 5 5 4 40 40 47 50 50 32 95 95 83 

          4.2  สาธารณสุข 
        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพในพื้นที่ต าบลเขาสมอคอน   มีจ านวน   2   แห่ง   ดังนี้ 

   1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน  มีบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่  จ านวน 8  คน  ได้แก่  ข้าราชการ  4  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน  พนักงานจ้างเหมา  3  คน  (ถ่ายโอนมาเมื่อปี  
2555) 
   2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาสมอคอน  หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  มบีุคลากรปฏบิตัิหน้าที่  
จ านวน  6  คน  ได้แก่  ข้าราชการ  4  คน  พนักงานจ้าง  2  คน 
 -  จ านวนผูป้่วยและโรคที่พบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

โรค จ านวนผูป้่วย ป ี 2561 
โรคติดเชื้อและปรสิต 72 
Certain infections and  parasitic  disease 113 
เนื้องอกและมะเร็ง 0 
Neoplasms 0 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด  ความผดิปกติของภูมิคุ้มกัน 0 
โรคเกี่ยวกับตอ่มไร้ท่อ โภชนาการ เมตะบอลิซึม 767 
ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม 52 
โรคระบบประสาท 184 
โรคตารวมส่วนประกอบของตา 67 
โรคหู และปุ่มกกหู 20 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต 946 
โรคระบบทางเดินหายใจ 436 
โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 476 
โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 933 
โรคระบบกล้ามเน้ือใต้ผิวหนัง 1,821 
โรคระบบสืบพันธ์ ร่วมปัสสาวะ 3 
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์  การคลอด  และดูแลหลังคลอด 0 
ภาวะผิดปกตขิองทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก าเนิด 0 
อาการแสดงและสิ่งปกตทิีพ่บได้จากการตรวจวินิจฉัยทีไ่ม่สามารถ
จ าแนกโรคได ้

1,184 

อุบัติเหตุจากการขนส่ง  และผลที่ตามมา 6 
สาเหตุภายนอกอื่น ๆ  ทีท่ าให้ป่วยหรือตาย 68 
การเป็นพิษและผลที่ตามมา 0 
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4.3  อาชญากรรม 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน   

4.4  ยาเสพติด 
                   ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลเขาสมอคอน   จากที่ทางสถานีต ารวจภูธรต าบลท่าโขลงได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนทราบนั้น   พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีผู้ที่ติดยาเสพติด   ข้อมูล ณ 
วันที่ 21  มิถุนายน  2562  ดังนี้ 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

หมูท่ี ่ จ านวน (ราย) ข้อหาที่จบักุม 
1 9 จ าหน่าย , ครอบครองและเสพยาบ้า 
2 3 เสพยาบ้า 
3 1 เสพยาบ้า 
5 10 ขับข่ีรถเสพยาบ้าและเสพยาบ้า 
6 2 ครอบครองและเสพยาบ้า 
9 13 จ าหน่าย , ครอบครองและเสพยาบ้า 

13 2 ครอบครองและเสพยาบ้า 
รวม 40  

ประจ าปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 

หมูท่ี ่ จ านวน (ราย) ข้อหาที่จบักุม 
1 2 ครอบครองและเสพยาบ้า 

2 2 เสพยาบ้า 

5 2 ขับข่ีรถเสพยาบ้าและเสพยาบ้า 

6 1 ครอบครองยาบ้า 

13 1 เสพยาบ้า 

รวม 8  
8 

             ทั้งนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรต าบลท่าโขลงได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า
ประชาชน  ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล             เขาสมอคอนก็ได้ให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด   
 

           4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์   ดังนี้ 
๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(6)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

        

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
            5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีเส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว  คือ  ทางรถยนต์มีทางหลวง
แผ่นดิน  (ถนนสายท่าวุ้ง – บางงา)  เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการเดินทางไปสู่อ าเภอท่าวุ้งและจังหวัดลพบุรี  ภายใน
หมู่บ้านต่างๆ  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั่วถึงกัน  
 

            5.2   การไฟฟ้า 
         ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐ % 

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล            เขาสมอคอนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ไว้แล้ว   และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน   
            5.3   การประปา 

         การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอนเองบางหมู่บ้าน  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ %  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหา
คือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง  และน้ าประปาไม่ไหลสาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของ
น้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

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

 

            5.4   โทรศัพท์ 
                     ในปัจจุบันทกุหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

           5.5   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
         มีที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ท่าโขลง ตั้งอยู่ใกล้เทศบาลต าบลท่าโขลง อ าเภอท่า

วุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ให้บริการเวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐  น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
            6.1  การเกษตร 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา ปลูกข้าวที่เหลือ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
            6.2   การประมง 
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีการประมง 
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            6.3   การปศุสัตว์ 
         ต าบลเขาสมอคอนมีการปศุสัตว์  คือ   

หมู่ที่  1  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด – ไก่      
หมู่ที่  2  บ้านเขาสมอคอน  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็นไก่   

 หมู่ที่  5  บ้านพราน – บ้านโคกทะเล  เลี้ยงแพะ  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแกะ   
 หมู่ที่  13  บ้านห้วยแก้ว  เลี้ยงวัว  เลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ด – ไก่   

            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 กลุ่ม
มัคคุเทศก์น้อย  กลุ่มอปพร.  กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. กลุม่ออมทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เช่น  
กลุ่มจักรสาน   กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มอาชีพ (เกษตรกรท านา)  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ  กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 
            6.8   แรงงาน 

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา ปลูกข้าว  ที่เหลือ
ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
            7.1  การนับถือศาสนา 
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีวัดจ 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 
 7.2   ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประชาชนชาวต าบลเขาสมอคอน  ได้มีการอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  ได้แก่ ประเพณี
แห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่ 
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เทียนเข้าพรรษา   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ของไทยอีกด้วย  ได้แก่  การจักรสานเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  ตะกร้า  กระบุง  ชะลอม  , การร้อยมาลัยดอกมะลิ  ดอกพุด  เป็นต้น 

7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ได้แก่  กลุ่มจักรสาน  กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม้กวาด  กลุ่มเกษตรท านา  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ  กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ   
           ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ  100%  พูดภาษาไทย    
            7.๔   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรื อนและเหลือ
เอาไว้จ าหน่วยบ้าง  ได้แก่  ข้าวปลอดสารพิษ   ตะกร้าหวาย  เชือกปอฟาง  เสื้อสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเขาสมอคอน   ยา
ดมสมุนไพร   สินค้าเกษตร   อาหารแปรรูป   เช่น   ขนมเปี๊ยะนพวรรณ   เผือกฉาบ  กล้วยฉาบ  ขนมเต่า   กระยาสารท   
ผักปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  เช่น  น้ าส้มควันไม้   โฮโมนพืช  ปุ๋ยชีวภาพ 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
            8.1  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  5 , 7 , 12 , 13  (อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน) 

หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9  (หมู่บ้านด าเนินการเอง) 
8.๒   ป่าไม้    
         ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่มีป่าไม้ 
8.๓    ภูเขา   

           มีเทือกเขาสมอคอนปกคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 , 5 , 1 , 2 –  เขาหมอนอิง  เป็นภูเขาเตี้ย ๆ 
            8.4    ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้จัดท าโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  
 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติด้านต่างๆ  รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการ 

พัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อย
ละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้ว่า 
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ  ของคนไทยมีความครอบคลุม
เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้
สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟ ูการใช ้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความ 

ต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่
ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า    
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ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคีในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่ม
สูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดวา่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
    แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู ่

เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย
ด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ  ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่
มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างย่ังยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ 
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส 
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทย
จะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่ วงอายุใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
จะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ 
การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะย่ิงท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
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และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการ
รักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมี
แนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนา
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและ
บริการใหม่  ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดา้นอื่นๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร ์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทัง้การจ้างงานและอาชพีทีจ่ะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะ
ระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะสง่ผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เปน็การด าเนนิงานอย่างบรูณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกนั 
โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนษุยท์ี่มีคุณภาพ มีความรู ้สมรรถนะ และทักษะทีส่อดคล้องกับการเปลีย่นแปลงต่างๆ  สามารถรู้เท่าทนัและปรับตวั
ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่  ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการ
พัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิง
นิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
ภาษีต้องมีกลยุทธก์ารพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันทีสู่งขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
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ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกดิการบรหิารราชการท่ีดีและมเีสถียรภาพทางการเมือง มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการ
พัฒนาต่างๆ  จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

  ดังนั้น  ภายใต้เงื่อนไขโครงสรา้งประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ  เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ังใน
ระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษต่างๆ  อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ    อันได้แก่ การมีเอก
ราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมเีกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  
ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศ
ท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษยีณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนา
อย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน   หมายถึง   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถยีรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนส์่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ประกอบด้วย 

๑)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒)  ขีดความสามารถในการแขง่ขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕)  ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเดน็ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความม่ันคง 
(๑)  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔)  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ 

และที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕)  การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒  ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑)  การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓)  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4)  โครงสรา้งพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชือ่มโลก 
(๕)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการยุคใหม ่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๑)   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒)   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓)   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔)   การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕)   การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖)   การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗)   การเสริมสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

17 



  
 

   

๔.๔  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        (๑)  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเปน็ธรรมในทุกมติิ 
        (๒)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

                              (๓)  การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
                              (๔)  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
                   ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 (๑)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                             (๒)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
                             (๓)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
                             (๔)  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
                             (๕)  พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
                             (๖)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
                    ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                             (๑)   ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
                            (๒)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
                             (๓)   ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
                             (๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย 
                            (๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 
                            (๖)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
                            (๗)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมีเท่าทีจ่ าเป็น 
                          (๘)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบน
พื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะ
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหส้ามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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๑.  ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑  หลักการ 
๑.๒  จุดเปลี่ยนส าคญัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบบัที ่๑๒ 
๑.๓  ประเดน็การพฒันาหลักที่ส าคญัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 

๒.  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑  สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒  สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๓.๑.  วัตถุประสงค ์ 

   ๓.๒.  เปา้หมายรวม  
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย ์ 
๔.๒  ยุทธศาสตร์การสรา้งความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม  

   ๔.๓  ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื  
๔.๔  ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
๔.๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คั่ง และยั่งยนื  
๔.๖  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย  
๔.๗  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
๔.๘  ยุทธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวตักรรม  
๔.๙   ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา  

๕.  การขบัเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏิบัต ิ 
๕.๑  หลักการ  
๕.๒  แนวทางขับเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๕.๓  การตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  

 ๑.๓  แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
         แผนพัฒนาภาค 
  แผนพฒันาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิด
แผนงาน/โครงการส าหรบัการขับเคลือ่นการพฒันาในประเดน็ส าคัญ ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนากรงุเทพฯ เป็นมหานครทนัสมัยระดบัโลกควบคู่กับการพฒันาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง 

1) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าทว่มในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2) พัฒนาเมือง ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทมุธาน ีนครปฐม และสมุทรสาคร) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรา้งความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยว

ทั่วทั้งภาค 
1) ยกระดบัมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเทีย่วที่มชีื่อเสยีงระดบันานาชาต ิ
2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

  - พัฒนาศักยภาพกลุ่มผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  - บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษหวาย – ภาค
กลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  - พัฒนามาตรฐานดา่นชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถีรภาพและลดความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
  - พฒันาพืน้ทีร่อบสถานขีนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
 แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชยันาท พระนครศรีอยธุยา ลพบรุี สระบรุี สิงห์บรุี อ่างทอง) 
 วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกจิที่ย่ังยืน” 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1    เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภยั ยกระดบัผู้ประกอบการ SME  ทั้งภาคเกษตร 
                                                     อตุสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2   ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมท่องเที่ยว ผลติภณัฑ์ชุมชนและปรบัปรุงสิ่งอ านวย 

         ความสะดวก ความปลอดภยั ตามมาตรฐานการท่องเทีย่วของกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3   การบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าลุม่น้ าเจา้พระยา/ปา่สกั เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภัยและ 

                                                     ภยัแล้งอย่างเปน็ระบบเพื่อสร้างความสมดลุและยั่งยืน 

              ประเด็นการพัฒนาที่ 4    พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจสิติกส์ ขนส่งมวลชน เพือ่ส่งเสรมิดา้นเศรษฐกจิ 
 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุร ี
 วิสัยทัศน์   “แหลง่ผลติอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สูเ่มืองแห่งความสุข” 
 ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
 เมืองแหง่ความสขุ หมายถงึ เมืองแห่งการเติบโตอยา่งมีความสุข มีเปา้หมายมุ่งสู่การสรา้งเศรษฐกิจ สงัคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอยา่งยัง่ยนื 
และการสรา้งความสัมพนัธ์ให้เกิดกบัหมู่ประชาชน สรา้งสขุภาพ สรา้งความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามดา้นอารยธรรม  ทัศนียภาพและความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติซึง่ประชาชนทกุระดบัรายได้และวัยสามารถใชป้ระโยชน์และสัมผสัได้ 
 องค์ประกอบของเมืองแหง่ความสุข 

1) การมีสุขภาวะที่ด ี
2) เศรษฐกิจเขม้แข็ง 
3) สังคมคณุภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ด ี
5) สังคมประชาธปิไตยที่มีธรรมาภบิาล 
พันธกิจ 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรปูอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเทีย่วเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3) พัฒนการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสงัคมใหม้ีความสุข 
4) เสริมสรา้งความมัน่คงและสรา้งมูลคา่เพิ่มด้านพลงังานทดแทนของจงัหวัดลพบุรี 
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
6) เสริมสรา้งความมัน่คงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธปิไตยตาม 

หลักธรรมาภบิาล และสรา้งความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินให้กับประชาชนแบบมสี่วนร่วม 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างมลูคา่เพิ่มดา้นอาหารปลอดภัย 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาลพบุรีเมืองสะอาด สงัคมคณุภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
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 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุร ี
 วิสัยทัศน์    “ลพบุรีน่าอยู่” 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 1  พฒันาด้านการเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 2  พฒันาคุณภาพชวีิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 3  เสรมิสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด         
           1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
      3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชวีิต 
  4. ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
         ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม   กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ  ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐  มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทยีบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑.  กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร 
(Foodtech) เป็นต้น 

๒.  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยี
การแพทย์  (Medtech)  สปา (Spa)   เป็นต้น 
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 
เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) อาทิ 
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบ
ด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
         “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่” 

2.2  ยุทธศาสตร์  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี ้
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
     2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม  การศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
     5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหารและการมีสว่นร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย          
          2.3  เป้าประสงค ์

1. ประชาชนมีเสน้ทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน  สะดวก  ในการติดต่อสื่อสารปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินในการ 
เดินทางสญัจรไปมา 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชน  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลเขาสมอคอนสนับสนนุและ 
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชพี  การสง่เสริมดา้นการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชนรูจ้ักน ามาใช้ 
ในชีวิตประจ าวนั  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
5. ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม ประชาชนมีสว่นรว่มเน้นการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

          2.4   ตัวชี้วัด 

   1.    ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 10 หมู่บ้าน 
   2.    มีไฟฟา้สาธารณะอย่างท่ัวถึง  10  หมู่บา้น 
   3.    ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   4.    ประชาชนได้รับการบรกิารสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 10 หมู่บ้าน 
   6.    ประชาชนมคีวามรูเ้พิ่มเติมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   7.    ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น    
                        8.    ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 

             9.     จ านวนแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
           10.   มีทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
           11.    ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 10 หมู่บ้าน 
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     12.    ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
                       13.   การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง 

       14.   ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมการบรหิารงาน 

                       15.   ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
       2.5   ค่าเป้าหมาย 

               ๑.    เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน 
        2.    ประชาชนได้รับการพัฒนา  มีการส่งเสริมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สาธารณสุขให้ประชาชนรู้จักน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
                    3.   ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน  การท่องเที่ยวและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
                       4.   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ความเป็นธรรมกับคนในสังคม  เน้นการ
บริหารจัดการและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     

2.6   กลยุทธ ์
1. พัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 

แนวทางที่  1    การดา้นคมนาคม 
แนวทางที่  2    ดา้นไฟฟา้สาธารณะ 
แนวทางที่  3    ดา้นแหลง่น้ า 

         แนวทางที ่ 4   ด้านผงัเมืองรวม 
2. พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

แนวทางที่  1    ดา้นการสง่เสริมสุขภาพและการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     แนวทางที ่ 2    ดา้นการรณรงค์ปอ้งกันและบ าบัดรักษาโรค 

          แนวทางที ่ 3    ดา้นการศึกษาและแหลง่เรียนรู ้
          แนวทางที ่ 4    ดา้นสังคมสงเคราะห ์
          แนวทางที ่ 5    ดา้นศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณ ี
          แนวทางที ่ 6    ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  ด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการสง่เสริมการเกษตร 
       แนวทางที่  1   ดา้นการสง่เสริมอาชพี เพิ่มรายได้  และผลติภัณฑ ์

    แนวทางที่  2   ดา้นการสง่เสริมการท่องเทีย่ว 
         แนวทางที่  3   ด้านการสง่เสริมการเกษตร 
   4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

    แนวทางที่  1    ด้านการสร้างจิตส านึก และตระหนักในการจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
        แนวทางที่  2    ดา้นการบ าบัดฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
           5.  ด้านการเมือง  การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 

    แนวทางที่  1     ดา้นการพฒันาบคุลากร 
        แนวทางที ่ 2     ดา้นการปรับปรุงและพฒันาการจัดเกบ็รายได้และการให้บริการ 

                        แนวทางที ่ 3     ด้านการประชาสัมพนัธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         แนวทางที่  4    ดา้นการปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช ้อาคาร และสถานทีป่ฏิบัตงิาน 
  แนวทางที ่5    ด้านการมีสว่นรว่มของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 
          2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        1)  สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรูภ้าคเกษตร  อุตสาหกรรม  การเกษตร  ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดย
การใช้เกษตรอินทรีย์ 
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         2)  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  พัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และกระต้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายเครือข่าย  โดยจัดหาแหล่ง
รองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกของกลุ่มอาชีพ 
           3)  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
            4)  ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลพบุรีตามวิสัยทัศน์ 
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้  มุ่งสู่เมืองน่าอยู่” 
 
           ๒.๘   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ดังนี้ 
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3.  การวเิคราะห์เพือ่พฒันาทอ้งถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และ ภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน  และ  จุดแข็ง    ที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน ซ่ึงจะเป็นการประเมินสภาวะขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า  
“องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน  เพียงใด”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินการในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิคการ  
SWOT   Analysis  เป็นเครื่องมือ  ดังนี้ 

     ๑)  จุดแขง็ (S : Strength) 
   -  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

      -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
   -  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   -  ประชากรสว่นใหญ่มีอาชพีเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญไดแ้ก่ข้าวเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
   -  มีโรงเรียนในสังกัด อบต.เขาสมอคอน  1  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
   -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 แห่ง  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อนามัยบ้านเขาสมอคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 
   -  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.เขาสมอคอนกับส่วนราชการในพื้นที่ 
   -  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   -  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชน 
-    มีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  (วัดไลย์)  ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่าง 

แพร่หลาย 
-   มีกลุ่มอาชีพจักรสาน  กลุ่มท าอาหารไทย  กลุ่มท าไม่กวาด  กลุ่มอาชีพท านา  กลุ่มอาชีพตีมีดมงคล  กลุ่มอาชีพท าขนม 

เปี๊ยะนมสด  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ 
       ๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

-   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
-   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
-   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ   
-   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับ  แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
-   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  เช่น  ด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
-    งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ   มีไม่เพียงพอซ่ึงเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญต่อการ 

พัฒนา                       
                               -    การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในหมู่บา้น 

          -    ประชาชนยังขาดความรูก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน 
      ๓)   โอกาส (O : Opportunity) 

      -    ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป  ระบบราชการท า 
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   -   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

                          -   นโยบายรฐับาลในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างจรงิจัง ซ่ึงถอืเป็นวาระแหง่ชาต ิ
                              -   พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่ต่างๆ   ในเขตจังหวัด 
                          -   พ.ร.บ.กระจายอ านาจองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542 ได้ใหอ้ านาจหน้าที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวสัดิ 
การสงัคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึน้ 
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     ๔)  อุปสรรค  (T : Threat) 
          -   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนกับเทศบาลต าบลท่าโขลง  

        -   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ   ตาม 
กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

       -   งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
       -   กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

                    -    การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ  ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
       -    การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย   จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซ่ึงบางครั้งก็ท า

ได้ยากมาก 
ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  -    การคมนาคม ขนสง่ไม่สะดวก สภาพถนนสว่นใหญ่เป็นถนนหินคลกุ ในชว่งฤดูรอ้นถนนเปน็ฝุ่นละออง ในฤดูฝน ถนนเปน็หลุม 

เปน็บอ่  น้ าทว่มขัง 
-     ปัญหาน้ าท่วมในชว่งฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูรอ้น 
-     ระบบไฟฟา้สาธารณะไม่ทัว่ถงึ  
-     ระบบโทรศพัท์ในบ้านเรอืน และระบบโทรศพัท์สาธารณะไม่ทัว่ถงึ 
ด้านแหล่งน้ า 

                       -   น้ าทว่มในฤดูฝน และจะขาดแคลนน้ าในฤดูรอ้น 
-   น้ าที่จะน ามาใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
-   ภาชนะเกบ็น้ าฝนไม่เพียงพอทกุครวัเรือน 
-   ไม่มีระบบประปาสว่นภูมิภาคและประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
ด้านสังคม 
-     ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝีมือ บุคคลที่จบการศึกษามุ่งเข้าท างานในเมือง 
-     การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนนั 
ด้านสาธารณสุข 
-     ขาดการรณรงค์สง่เสริม ความรู้ ด้านสาธารณสขุ และการดูแลรกัษาสุขภาพ 
-     การเสพสารเสพติด สบูบหุรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
-     ไม่มีระบบจัดเกบ็และการจัดการเกีย่วกบัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
ด้านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 
-      ขาดแคลน อปุกรณ์ การเรียนการสอนของเด็กวัยกอ่นเรียนและระดับปฐมวัย 
-      ขาดการสง่เสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ 
-     ขาดการรวมกลุ่มในเชงิการผลิตและก าหนดราคาในการขายผลผลิต 
-     ขาดแคลนเงนิทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
-   ขาดการสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริม 
-   การผลิตภาคการเกษตรไม่สามารถพึ่งตนเองได ้
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-     การบุกรุกที่สาธารณะและตัดไม้ท าลายป่า 
-     ขาดความรว่มมือจากประชาชนในการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
-     ประชาชนขาดจิตส านกึในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรพัยากรไม่คุ้มค่า 
-     ขาดระบบการบรหิารจัดการด้านขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-     ปัญหาสิง่แวดล้อมในบริเวณบ้านเรอืนและชุมชน/ตลาด 
ด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
-     ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องคก์รประชาชน 
-     เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน/โครงการ 
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๓.๒   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน นั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค - บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค - บริโภค 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชน
มีความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม ่โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย

เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น  เช่น  เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

3)  เยาวชนและวัยรุ่นตดิ
เกมส์  บุหรี่  เหล้า   ยาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

27 



  
 

   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  
และการส่งเสริมการเกษตร 

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขตอบต. - ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต อบต. - มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซ้ือ 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะ 
สมกับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต.       
มีน้อย 

- เพิ่มพื้นที่ปา่ ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผาหญ้า ตอซัง
ข้าว เกิดมลพิษ 

- ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปัญหาเร่ืองขยะและสัตว์
เล้ียงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- ผู้ประกอบการและชุมชน
ในเขตพื้นที่ อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์เล้ียง
ลดลง ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและมูลสัตว์ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๕) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่สะอาด
และมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค - บริโภค - ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  
การบริหารการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 

1)  ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับระบบการท างาน
ของ อบต. 

- การขาดความรู ้ความเขา้ใจที่
ถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น  และ
สามารถเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่  3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น           

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

1. 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที่ที่  ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  ด้านด้าน  แผนงานแผนงาน  
หน่วยงานหน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัรับผิดชอบหลกั  

หน่วยงานหน่วยงาน
สนับสนุนสนับสนุน  

1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณปูการ  

1. 1. บริการชุมชนและสังคม  1. เคหะและชุมชน  กองช่าง  อบต. 

เขาสมอคอน  

  

2. การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

2. การพาณิชย ์

3. การเกษตร 

2 การพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. บริหารท่ัวไป 1. บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

2. การรักษาความสงบภายใน 

2. บริการชุมชนและสังคม 

 

1. การศึกษา กองการศึกษาฯ 

2. สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

3. สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3. การด าเนินงานอื่น 1. งบกลาง 

3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การส่งเสริม
การเกษตร 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 

 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

2. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร 

4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. บริหารท่ัวไป 1. บริหารงานท่ัวไป 

2. การเศรษฐกิจ 2. การเกษตร ส านักปลัด 

5 การพัฒนาด้านการเมือง  
การบริหาร  และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย 

1. บริหารท่ัวไป 1. บริหารงานท่ัวไป 1. ส านักปลัด             
2. กองคลัง 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12  แผนงาน 5  ส านัก/กอง 
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1. บัญชีสรุปโครงการ/ครุภัณฑ์ 

 

1.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ  ผ.01) 

1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 

1.3 บัญชีสรุปครุภัณฑ์  (แบบ ผ.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

 

1.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
(แบบ ผ.01) 

 



  
 

   

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ป ี 2565 รวม 5  ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  
1)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงการสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 

(1.1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 39,182,500 38 46,616,620 56 56,602,420 ๖๗ 58,864,320 57 56,360,320 ๒๔๒ 257,626,180 

(1.2)  แผนงานสาธารณสขุ - - - - 3 5,400,000 ๓ 5,400,000 3 5,400,000 ๙ 16,200,000 

(1.3)  แผนงานเคหะและชมุชน    7 4,330,000 10 7,330,000 11 7,830,000 ๑๑ 7,830,000 10 7,330,000 ๔๙ 34,650,000 

(1.4)  แผนงานการพาณชิย์ 3 1,100,000 ๓ 800,000 ๔ 800,000 ๔ 800,000 3 500,000 17 4,000,000 

(1.5)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000 ๑ 20,000 ๑ 21,000 ๑ 21,000 1 21,000 5 103,000 

(1.6)  แผนงานการเกษตร 2 800,000 ๔ 1,840,000 ๑๗ 11,713,000 ๑๗ 11,713,000 15 11,583,000 55 37,649,000 

รวม 37 45,432,500 56 56,606,620 92 82,366,420 103 84,628,320 89 81,194,320 377 350,228,180 
2)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสังคม  การศกึษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 

(2.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 2 14,000 2 17,000 2 17,000 2 17,000 9 75,000 

(2.2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4 180,000 2 180,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 18 870,000 

(2.3)  แผนงานการศกึษา 12 3,901,500 13 4,034,500 20 6,032,693 20 6,032,693 20 6,032,693 80 26,034,079 

(2.4)  แผนงานสาธารณสขุ 5 370,000 8 1,555,000 11 8,703,400 11 8,703,400 11 8,703,400 46 28,035,200 

(2.5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน   5 1,268,000 5 1,268,000 6 1,256,000 6 1,256,000 6 1,256,000 28 6,304,000 

(2.6)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 140,000 3 140,000 5 142,500 5 122,500 5 122,500 21 667,500 

(2.7)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 100,000 5 20,000 7 60,000 7 60,000 7 60,000 31 300,000 

(2.8)  แผนงานงบกลาง 5 7,932,000 5 8,118,000 5 8,559,600 5 8,569,600 5 8,579,600 25 41,758,800 

รวม 40 13,901,500 43 15,329,500 60 24,941,193 60 24,931,193 60 24,941,193 258 104,044,579 
3)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร  
(3.1)  แผนงานการเกษตร - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000 

(3.2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 15 300,000 

(3.3)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 58,000 3 1,058,000 3 1,058,000 3 1,058,000 3 1,058,000 14 4,290,000 
รวม 5 118,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 7 1,128,000 33 4,630,000 

4)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       
(4.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป    1 10,000 1 10,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 11 80,000 
(4.2)  แผนงานการเกษตร 2 20,000 3 40,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 14 150,000 

รวม 3 30,000 4 50,000 6 50,000 6 50,000 6 50,000 25 230,000 
5)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมือง  การบรหิารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 



  
 

   

(5.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 420,000 6 420,000 7 290,000 7 290,000 6 230,000 32 1,650,000 
(5.2)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 4 530,000 5 590,000 5 510,000 5 510,000 4 450,000 23 2,590,000 

รวม 10 950,000 11 1,010,000 12 800,000 12 800,000 10 680,000 55 4,240,000 
รวมทั้งสิ้น 95 60,432,000 121 74,124,120 177 109,285,613 188 111,537,513 172 107,993,513 748 463,372,759 
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1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.02) 
 
 
 
 



  
 

   

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1. ยุทธศาสตร์ ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565    
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายใน  หมู่ที ่ 1 ต าบล       
เขาสมอคอน  จ านวน  5 สาย                       
สายที่  1  สายแยกหนองรี  
(ฝั่งซ้าย) – เช่ือมต าบลบางลี่
สายที่  2  สายแยกหนองรี  
(ฝั่งขวา) – เช่ือมต าบลมุจลินท์
สายที่  3 สายคันคลองล าพุงเข้
สายที่  4  สายเลียบคลองไส้ไก่
ทิ้งน้ า                             
สายที่  5  สายแปลงเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

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

390,000 - 390,000 390,000 390,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 5 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายแยกเขาอ้ายจ๋อ หมูท่ี่ 1 
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ระยะทาง 600 ม. 
โดยลงลูกรังซ่อมแซม
เฉพาะส่วนท่ีช ารุดพร้อม
ปรับเกลี่ย คิดเป็น
ปริมาณลูกรัง 90 ลบ.ม. 

- - 25,000 25,000 - ถนนลูกรัง
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. ๐2 รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

31 



  
 

   

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1. ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
                1.1   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓           
(บาท) 

๒๕๖๔           
(บาท) 

2565          
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ภายในหมู่ท่ี  2  
ต าบลเขาสมอคอน    
จ านวน  3  สาย             
สายที่ 1 สายหัวเขา –   
สวนองุ่น                            
สายที่ 2  สายรอบ           
เขาสมอคอนจากหลังวัด            
เขาสมอคอน – เชื่อมบ้าน
เขาบ้านหว้า                      
สายที่ 3 สายแยกหน้าวดั
ถ้ าช้างเผือก – ฝายทดน้ า
คลองลาดชะโด 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

สายที่ 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
1,200 ม.  ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ี
ช ารุด   สายท่ี 2 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,550 ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ี
ช ารุด  สายที่ 3 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 950  ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนท่ี
ช ารุด 

280,000 - 280,000 280,000 280,000 ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน 3 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้านเขาหมอนอิง 
– สระกระเบื้อง  หมู่  3  
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาว  2,080 ม.  
ลงลูกรังซ่อมแซม
เฉพาะส่วนท่ีช ารดุ 

172,000 - 172,000 172,000 172,000 ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

32 

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1. ยุทธศาสตร์ ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

2565          
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายแยกหนา้โรงเรียนวัดถ้ า
ตะโก–ฝายทดน้ าคลองลาด
ชะโด หมู่ที ่5 ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว  1,300  ม. ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด 

130,000 - 130,000 130,000 130,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
ภายในหมู่ที่ 6  ต าบลเขาสมอ
คอน  จ านวน 2  สาย  สายที่ 1 
สายกลางทุ่งแหลมกะลา – คลอง
ลาดชะโด  สายที่ 2  สายคัน
คลองลาดชะโด เริ่มจากฝายทด
น้ าคลองลาดชะโด – ประตูน้ า
บ้านนายเทียม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

สายที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 ม. ยาว 2,300 ม. 
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด สายที่ 2 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
2,500 ม.ลงลูกรังซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด 

400,000 - 400,000 400,000 400,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 2 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายบางปลาสร้อย  หมู่ที่ 9 
ต าบลเขาสมอคอน   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว  2,000 ม.  ลงลูกรัง
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด 

200,000 - 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน ลาดยาง  
สายหมู่ที่ 3 เขาหมอนอิง ลบ.
6085 (ลบ.ถ.30-001) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 928 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,568   ตร.ม. 

2,651,000 2,651,000 2,651,000 2,651,000 2,651,000 ถนนลาดยางได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลาดยางที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 3  พฒันาลพบุรเีมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบา้นเมอืง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยทุธศาสตร ์ที่  1  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค ์

           1. ยทุธศาสตร ์ที ่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
               1.1   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายใน หมู่ที่ 13 ต าบลเขา
สมอคอน จ านวน 3 สายสายที ่
1 สายเลียบคลองชลประทาน 
7 ซ้ายซีกตะวันตก (ฝั่งซ้าย – 
ขวา) – ท่อลอดชลประทาน       
สายที่ 2 สายเลียบคลอง
ชลประทาน 7 ซ้ายซีก
ตะวันออก (ฝั่งซ้าย – ขวา) – 
เช่ือมบ้านโคกสลุด                  
สายที่ 3 สายบ้านหวัยแกว้ 
จากบา้นนายวีระ แดงสกุล – 
เช่ือมคันคลองชลประทาน 7                   
(ฝั่งตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

สายที่ 1 ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 1,300 ม. 
ปริมาณลูกรัง 230 ลบ.
ม. สายที่ 2  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 1,100 ม. 
ปริมาณลูกรัง 190      
ลบ.ม. สายที่ 3  ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 700 ม. 
ปริมาณลูกรัง 150        
ลบ.ม. 

- 200,000 - 200,000 200,000 ถนนลูกรัง
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
จ านวน 3 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายเลียบคลองท้ิงน้ า หมู่ท่ี 
1 ต าบลเขาสมอคอน เริ่ม
จากหนองรี – นานาย
ประทวน  บุญมี            

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 1,700 ม. โดย
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด ใช้ปริมาณ
ลูกรัง 354   ลบ.ม. 

- 110,000 - 110,000 110,000 ถนนลูกรังได้ 
รับการซ่อม 
แซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1. ยุทธศาสตร์ ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565      
(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภายในหมู่ที่ 2 
จ านวน  2 สาย             
สายที่ 1 สายหลังวัด         
เขาสมอคอน                 
สายที่ 2 สายแยกบ้านนาย
สมนึก อินทร์เอม 

 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

สายที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ระยะทาง 70 ม. โดย
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด ใช้ปริมาณ
ลูกรัง 20 ลบ.ม.สายที ่2  
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 72 ม. โดยลง
ลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด ใช้ปริมาณลูกรัง 
20 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย 

- 10,000 - 10,000 10,000 ถนนลูกรังได้ 
รับการซ่อม 
แซม จ านวน 
2 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายต้นโพธ์ิ  หมู่ท่ี  7                 
ต าบลเขาสมอคอน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 900 ม. โดยลง
ลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด  ใช้ปริมาณลูกรัง 
200 ลบ.ม. 

- 60,000 - 60,000 60,000 ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายท้ายบ้านเขาหมอนอิง   

 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ระยะทาง 1,100 ม. โดย
ลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด  ใช้ปริมาณลูกรัง 
220 ลบ.ม. 

- 55,000 - 55,000 55,000 ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

35 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1. ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
               1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔     
(บาท) 

2565      
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน หมู่ที่ 9    
สายเลียบคลองตาฤกษ์
สะพานคู่ ฝั่งซ้าย - ขวา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

สายเลียบคลองตาฤกษ์
สะพานคู่ ฝั่งซ้าย - ขวา 
กว้าง 3.00 ม.ระยะทาง 
3,000 ม. ใช้ปริมาณ
ลูกรัง 490 ลบ.ม. 

- 132,300 - 132,300 132,300 ถนนลูกรังได้ 
รับการซ่อม 
แซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน หมู่ที่ 9      
สายเพาะกล้า 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

สายเพาะกล้า กวา้ง 3.00 
ม. ระยะทาง 1,900 ม.ใช้
ปริมาณลูกรัง 380 ลบ.ม. 

- 102,600 - 102,600 102,600 ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน  1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางแยกบ้านช ี– 
บ้านปากคลองพระ  (ลบ.ถ. 
30-006) หมู่ที่ 7       

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 750 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000  
ตร.ม. 

- 1,540,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 ถนนคอนกรีต  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต ที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายใน หมู่ที่ 9  สายท้ายไลย์ 
ประตูน้ า – บางพาน  (เหนือ) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 
5,300 ม. ใช้ปริมาณ
ลูกรัง 600 ลบ.ม. 

 

- 162,000 - 162,000 162,000 ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อม แซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

36 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ 

            1. ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายใน หมู่ท่ี  9  สายท้าย
ไลย์ประตูน้ า – บางพาน (ใต้) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

สายท้ายไลย์ ประตูน้ า – 
บางพาน (ใต้) กวา้ง 3.00 
ม. ระยะทาง 2,800 ม. 
ใช้ปริมาณลูกรัง 310   
ลบ.ม. 

- 84,000 - 84,000 84,000 ถนนลูกรังได้ 
รับการซ่อม 
แซม จ านวน 1 
สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิว  PARA – ASPHALT 
CONCRETE ลบ.6163 สาย
บ้านท่าโขลง – บ้านบางพาน 
หมู่ที่ 9 ต าบลเขาสมอคอน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0 + 000 – 
กม.2 + 200 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.ช่วงที่ 2 กม. 
ที่  2 + 000 – กม.ที่ 3 + 
515 ผิวจราจรกว้าง 6.00 
ม. รวมระยะทาง 3,515 ม. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

ถนนลาดยางที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่ 12 ต าบล      
เขาสมอคอน  สายเลียบ
คลองระบายน้ า 2 – 1 ขวา 
ขัยนาท – ป่าสัก – หลังโรงสี
ไทยมาพรรณ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

สายเลียบคลองระบายน้ า 
2 – 1 ขวา ขยันาท – ป่า
สัก – หลังโรงสีไทยมา
พรรณ กว้างเฉลี่ย 3.00 
ม.ระยะทาง 700 ม.
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด ใช้ปริมาณลูกรัง 
160 ลบ.ม. 

- 43,200 43,200 43,200 43,200 ถนนลูกรังได้ 
รับการซ่อม 
แซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
37 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง                                                                                                                                                   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

2565        
(บาท) 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่ท่ี 12 ต าบลเขา
สมอคอนสายแยกศาลตาโม้ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เริ่มจาก กม.0+000 ถึง กม. 
0+400 ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ระยะ ทาง 400 ม. 
ปริมาณลกูรัง 96 ลบ.ม. 

25,000 25,000 - - - ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อม แซม 
จ านวน 1  สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายคันคลองเจต็มลู  
หมู่ที่  12                      
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00 ม. 
ระยะทาง 800 ม. ลงลกูรัง
ซ่อมแซมเฉพาะสว่นที่ช ารุด
พร้อมปรับเกลี่ย คิดเป็น
ปริมาณลกูรัง  120 ลบ.ม. 

- - 34,000 34,000 - ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อม แซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่   6   ต าบล             
เขาสมอคอน (ลบ.ถ.007) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

สายแยกศาลตาโม้  เริ่มจาก  
กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 
400 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ระยะทาง 400 ม. ใช้ปริมาณ
ลูกรัง 96 ลบ.ม.  

- 25,920 25,920 25,920 25,920 ถนนลูกรังได้ รับ
การซ่อม แซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงกางซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
สายหมู่ที่ 2,4,5  (ลบ.ถ. 30 – 
002)  หมู่ที ่5 ต าบล               
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เริ่มจาก กม.1.271 – กม.
1.647 กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 376 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 1,880 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 

- - 1,047,600 1,047,600 1,047,600 ถนนลาดยาง
ได้รับการปรับ 
ปรุงซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลาด ยางที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
38 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต สายทาง 
(ลบ.ถ.30 – 002)          
สายหมู่ท่ี  2,4,5                   
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ช่วงที่ 1 กม.1+ 312 - 
กม.1+647 ช่วงท่ี  2  กม.
2+867 – กม.3+082  
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง รวม 550 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,300 ตร.ม. 

- 1,571,000 1,571,000 1,571,000 1,571,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนลาดยางที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว  PARA – 

ASPHALT  CONCERTE สาย
หมู่ที่ 2,4,5  ลบ.6174   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กม.ที่ 0 + 000 - กม.ที่ 0 + 
500 ผิวจราจรกว้าง 6.00 
ม. ยาว 500 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50  ม., กม.ที่ 1 + 
250 – กม.ที่ 1 + 950 ม. 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
700 ม., กม.ที่  1 + 950 –
กม.ที่ 3 + 475 ผวิจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,525 
ม. รวมระยะทาง 2,725 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. พื้นที่
รวมไมน่้อยกว่า 16,150  
ตร.ม. 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลาด 
ยางท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

            

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  พฒันาลพบุรเีมืองสะอาด  สงัคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมอืง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยทุธศาสตร ์ที่  1  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค ์

            1. ยทุธศาสตร์ ที ่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบเขา  (ลบ.ถ. 30 – 
003)  หมู่ที่  2  ต าบล         
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เริ่มจาก กม. ที่ 0.000 ถึง 
กม.ที่ 0.132 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 132 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน่้อย
กว่า 660 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.50 ม. พรอ้มป้าย                  
ประชาสัมพนัธ์ฯ 

- - 350,000 350,000 - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 สาย   บ้านเขาหมอนอิง 
–  บ้านหนองกระดี่              
(ลบ.ถ.30-012) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,710 ม. หนา 
เฉลี่ย 0.15 ม. พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 6,840 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 ม. และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

3,208,000 3,208,000 3,533,000 3,533,000 3,533,000 ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
1 สาย 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565       
(บาท) 

29 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้านเขา        
หมอนอิง (ลบ.ถ. 30 – 
009) หมู่ที่ 3 ต าบล       
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เริ่มจาก กม.ที่ 0.475 ถึง 
กม.ที่ 0.625 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน่้อย
กว่า 600 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.30 ม. พรอ้มป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

- - 400,000 400,000 - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา  ได้
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านปากคลองพระ -บ้าน
แหลมกะลา หมู่ที่ 6, 7 ต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.04 
เมตร 
 

3,510,000 3,510,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากคลอง
พระ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสมอคอน เริ่ม
จากบ้านนายอนันต์ วีระประสิทธิ์  
ถึง บ้านนางสมใจ  หมื่นนา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 ม.ระยะ ทาง 
324 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตร.
ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- 673,800 673,800 673,800 673,800 ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับการซ่อมสร้าง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

   

             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิว PARA – ASPHALT  
CONCERTE  สายทาง ลบ 
6174   สายหมู่ที่ 2,4,5 
(ช่วงที่ 2) ต าบลเขาสมอคอน 
อ าเภอทา่วุ้ง จังหวัดลพบุรี           

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
1+375 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทางยาว 
1,375 ม. หนาเฉลีย่ 
0.04 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ถนนลาดยางผิว  
PARA – 
ASPHALT  
CONCERTE ได้รับ
การปรับปรุง
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลาดยาง
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
จากบา้นนายสุรินทร์  รวบรวม 
– บ้านนางดอกไม้  ขาว
กระจ่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
180 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. 

- - 350,000 350,000 350,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด
เขาสมอคอน  หมู่ท่ี  2  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว  70 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  210  
ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทาง 

- 149,800 149,800 149,800 149,800 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
                ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบรุี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.1   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓          
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565         
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกบ้านใต้ หมู่ที่  3 
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 35 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 140   
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.  

- - 70,000 70,000 - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทางสายบ้านเขาบ้านหว้า  
(ลบ.ถ.30-005) 

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

เริ่มจาก กม.1.816 - กม.
3.500 กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 1,684 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 6,736  ตร.ม.ไหล่ทาง
ข้างละ  0.50 ม. 

- - 3,712,000 3,712,000 3,712,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้าน
นายปาน  คุ้มจันทร์ – บ้านนาง
เต็ม    ข าเจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 50  
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150   
ตร.ม. 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ 6 เร่ิมจาก 
บ้านนางสมคิด   กลัดงาม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 
ม.หนา0.15 ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. 

202,500 202,500 200,000 200,000 200,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

43
 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด      
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565        
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 6      
เริ่มจากบ้านปริยทิยณ์             
สอนสืบ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 65 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  195  ตร.ม. 

- - 105,000 105,000 105,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ 6 สายแยกศาล
ตาโม้ เริ่มจากบ้านสมพร  ผ่องใส 
ถึงต้นนานางจ าลอง  พันศรี 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 220  
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880  
ตร.ม. 

- - 480,000 480,000 480,000 ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา  ได้
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกศาลตาโม ้
(ลบ.ถ. 30 – 007)  หมู่ที่ 12 
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

เริ่มจากกม.ที่ 0.182 ถึงกม.ที่ 
0.412 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ระยะทางยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50ม.พร้อมป้ายฯ 

- - 500,000 500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา    
ได้สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านห้วยแก้ว 
(เหนือ – ใต้) หมู่ที่ 13 ต าบล   
เขาสมอคอน เริ่มจากบ้านนางลกู
จันท ์แย้มมาก ถึงเขตทางหลวง
สาย บางงา – บ้านหมี ่

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว  
163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 652 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
พร้อมป้ายฯ 

- - 450,000 450,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

2565        
(บาท) 

43 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยแก้ว (เหนือ –ใต้) เริ่ม
จากบ้าน นายสวงษ์  สุ่มทอง 
ถึงเขตทางหลวงสายบางงา – 
บ้านหมี่   หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง  268 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,072 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
พร้อมป้ายฯ 

- - - 698,000 698,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยแก้ว (เหนือ –ใต้) หมู่ที่ 13 
เร่ิมจากบ้านนางวิไล  บุญเลิศ 
ถึงเขตทางหลวงสายบางงา – 
บ้านหมี ่

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว  186 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
744 ตร.ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 
ม.พร้อมป้ายฯ 

- - 500,000 500,000 - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 13 เริ่มจากบ้าน       
นายสวน  รัศมี  ถึงคลอง
ชลประทาน  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตร.ม.
พร้อมป้ายฯ 

 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ า 
ได้รับการ
ซ่อมแซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

๒๕๖  
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓     
(บาท) 

๒๕๖๔            
(บาท) 

2565          
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า 
สายบ้านห้วยแก้ว (เหนือ-ใต้)   
โดยเริ่มจากศาลากลางหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. 

- 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กพรอ้มวางทอ่
ระบายน้ าได้รับ
การปรับปรุง  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกศาลตาโม ้                 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มาได้สะดวก 

กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
420 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,100 ตร.ม. 

825,000 825,000 300,000 300,000 300,000 ถนนคอนกรตี 
ได้รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา  ได้
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ 4 เร่ิมจากบ้านนายปาน 
คุ้มจันทร์ สิ้นสุด หมู่ที่  2                 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว1,685 
ม. หนา 0.05 ม. พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,055 ตร.ม. 

- 2,138,000 2,138,000 2,138,000 2,138,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลาดยาง
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง     
หมู่ 6 เร่ิมจากถนนหลกัถึงบ้าน
นางสมคิด  กลัดงาม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 100  
ม. หนา 0.15 ม. พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 300  ตร.ม. 

25,500 25,500 202,500 202,500 202,500 ถนนลกูรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่  
5 – หมู่ 2 เริ่มหน้าโรงเรียนวัด
ถ้ าตะโก -หน้าวัดถ้ าช้างเผือก                

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,230 ม. หนา 0.20 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,690  
ตร.ม. 

- 698,700 698,700 698,700 698,700 ถนนลกูรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖3      
(บาท) 

2565       
(บาท) 

51 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหน้าโรงเรียนวัดถ้ าตะโก – 
ฝายทดน้ า 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,300 
ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,900  ตร.ม. 

- - 405,600 405,600 405,600 ถนนลกูรังได้       
รับการซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 3 สายบา้นเขาหมอนอิง 
– บ้านหนองกระดี่ (ลบ.ถ.30  
- 012) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,690 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,915 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3,208,000 3,208,000 3,208,000 3,208,000 3,208,000 ถนนลกูรัง ได้รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรังที่
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสุรินทร์  
รวบรวม – บ้านนางดอกไม้    
ขาวกระจ่าง 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม. 

- - 350,000 350,000 350,000 ถนนลกูรังได้ รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหลังวัด                
เขาสมอคอน  หมู่ที่  2  

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 70 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 210 ตร.ม.พรอ้ม
ลงหินคลุกไหล่ทาง 

- 149,800 149,800 149,800 149,800 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กได้รับการ
ซ่อมแซม  จ านวน 
1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้าน
นายปาน คุ้มจันทร์  - บ้าน   
นางเต็ม  ข าเจริญ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 50  ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 150 ตร.ม. 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กได้รับการ
ซ่อมแซม   จ านวน 
1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด         
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓       
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565      
(บาท) 

56 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เร่ิมจากสะพานถึง
สามแยกไปสระกระเบื้อง       
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 800  
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 
ตร.ม. 

- - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ได้รับการ
ซ่อมแซม จ านวน 
1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 2 เริ่มบ้านนายเสนอชาตรี  
ถึง บ้านนายอ านาจ  เทศวงศ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 64 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
192 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. 

29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 ถนนลกูรังได้รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง     
หมู่ 2 เริม่แยกหน้าบ้านนายมนูญ    
นาเจริญ ถึงบ้านนายสมนกึ  
อินทรเอม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
210 ตร.ม. 

17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 ถนนลกูรังได้รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโคกทะเล  หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200  
ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า  3,600  ตร.ม. 

- - 55,000 55,000 55,000 ถนนลกูรังได้รับ
การซ่อมแซม 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนลูกรัง 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นห้วยแก้วเหนือ – 
ใต้ โดยเริ่มจากปากทางเข้าบ้านนาง
ดวงตา  สุขแจ้ง – บ้านนายสมนกึ   
หอยสังข ์

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 163 ม. 
หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.  

- - 391,000 391,000 391,000 ถนนคอนกรตีได้รับ
การซ่อมแซม  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓     
(บาท) 

๒๕๖๔      
(บาท) 

2565      
(บาท) 

61 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านห้วยแก้ว 
(เหนือ – ใต)้   โดยเริม่จากบ้าน
นายสมชาย   คุ้มทรัพย์ – บ้าน
นางสวง  สขุประเสรฐิ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 270 ม. 
หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.  

- - - 648,000 648,000 ถนนคอนกรตีได้รับ
การซ่อมแซม  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน
บริเวณเขตพ้ืนท่ีท าการ อบต.
เขาสมอคอน หมู่ท่ี 12 

เพื่อก่อสร้างผนังกัน
ดินบริเวณเขตพ้ืนท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

ก่อสร้างผนังกันดิน  
ระยะทาง  200 ม. 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างผนังกัน
ดิน จ านวน 1 
แห่ง 

แสดงขอบเขต
พื้นท่ี อบต. ได้
ชัดเจน 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบ PARA-ASPHALT  
CONCERTE  สายทาง ลบ.6085 
สายบ้านเขาหมอนอิง  หมูท่ี่ 3 
ต าบลเขาสมอคอน  (ลบ.ถ.30-
001) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กม.ที่ 0 + 928 – กม.ที่ 1 
+ 287  ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 359 ม. หรอื
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,795  
ตร.ม.  หนา  0.40 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจร จ านวน 1 
สาย 

ประชาชน
สามารถสญัจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างลานอเนก 
ประสงค์ผิว PARA –ASPHALT  
CONCRETE  หมู่ที่ 12 ต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีพื้นที่
ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  

ขนาดกวา้ง 35.00 ม. 
ยาว 95 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
3,325 ตร.ม. 

1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 ลานเอนก 
ประสงค์ จ านวน 
1 แห่ง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
พื้นที่ใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
      1.  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
        1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑   

(บาท) 
๒๕๖๒           
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

2565        
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใน
เขตพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าที่มี
ปริมาณมากในฤดูฝนและ
แก้ ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.       
เขาสมอคอน 

- - 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ า
จ านวน ๑ สาย 

มีช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญ 
หาอุทกภัยและ
น้ าท่วมขังได้ 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ า
ลอดถนน บริเวณแยกบ้านผู้ใหญ่
อารมณ์ รวบรวม หมู่ที ่1      
ต าบลเขาสมออคน 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าที่มี
ปริมาณมากในฤดูฝนและ
แก้ ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 
ø 0.80 X 1.00 ม. จ านวน 8 
ท่อน พร้อมคอนกรีตรองพื้นและ
กลบหลังท่อฯ 

- - 25,000 25,000 - ทางระบายน้ าลอด
ถนน จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
อุทกภัยและน้ า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 

67 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบอ่พักซอยตะโกงาม หมูท่ี่ 2 
ต าบลเขาสมอคอน เริ่มจากบ้าน
นายสุกิจ  ชลมาก ถึงบ้านนาย
ทุเรียน  ถมยา 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าที่มี
ปริมาณมากในฤดูฝนและ
แก้ ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด  
ø 0.40 X   1.00 ม. จ านวน  
78  ท่อน พร้อมบ่อพัก     
จ านวน 6 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- - 150,000 150,000 - วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตพร้อมบ่อ
พักจ านวน 1 แห่ง 

มีช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
อุทกภัยและน้ า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 

68 โครงการวางท่อระบายน้ าในเขต
พื้นท่ี อบต. เขาสมอคอน 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าที่มี
ปริมาณมากในฤดูฝนและ
แก้ ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.        
เขาสมอคอน 

- - 500,000 500,000 500,000 วางท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
อุทกภัยและน้ า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 

69 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตพร้อมบ่อพกั หมู่ที ่12 
เริ่มจากบ้านนายสะอาด  
ปาลวัฒน์ – คลองเจ้าท้าว 

เพ่ือเปิดทางระบายน้ าที่มี
ปริมาณมากในฤดูฝนและแก้ 
ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมขัง 

วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด  
ø 0.40 X  1.00 ม. ระยะทาง 
300 ม. พร้อมบ่อพัก และป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- - 520,000 520,000 520,000 วางท่อระบายน้ า 
จ านวน ๑ แห่ง 

มีช่องทางระบาย
น้ าและลดปัญหา
อุทกภัยและน้ า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 

รวม  69   โครงการ - - 39,182,500 46,616,620 56,602,420 58,864,320 56,360,320 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓     
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

2565      
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ 

เพื่อใช้บริการ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
เสรมิสร้างพัฒนาการ 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 อาคารศูนย์
เสรมิสร้าง
พัฒนาการ
จ านวน 1 หลัง 

เด็กมีอาคาร
เพื่อใช้บริการ
เสริม สร้าง
พัฒนาการเด็ก
ที่ได้มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

เพื่อใช้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
ให้กับประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
แพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน              
เขาสมอคอน 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อาคารศูนย์
แพทย์แผนไทย
จ านวน 1 หลัง 

มีอาคารเพื่อ
ใช้บริการ
ด้านการ 
แพทย์แผน
ไทยท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   
บ้านเขาสมอคอน 

เพื่อปรับปรุง
อาคารผู้ป่วยนอก 
รพ.สต.บา้น     
เขาสมอคอน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

อาคารให้บริการผู้ป่วย
นอก รพ.สต.บ้าน           
เขาสมอคอน 

- - 500,000 500,000 500,000 อาคารให ้
บริการผู้ป่วย
นอก จ านวน 
1 หลัง 

ผู้รับบริการ
รักษา 
พยาบาล
ได้รับบริการ
ตาม
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  3  โครงการ - - - - 5,400,000 5,400,000 5,400,000 - - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                 1.2  แผนงานสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั      
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓     
(บาท) 

๒๕๖๔     
(บาท) 

2565      
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
โดมเอนกประสงค ์

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับ
รับจัดกิจกรรม      
ต่าง ๆ ฯลฯ 

ก่อสร้างโดมอเนก 
ประสงค์บริเวณหลัง
อาคารส านักงาน อบต.
เขาสมอคอน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน           
1 แห่ง 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อม แซม
อาคารส านักงาน อบต.       
เขาสมอคอน 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การปฏิบัติงานท่ีได้
มาตรฐาน 

อาคารส านักงาน 
อบต.เขาสมอคอน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน              
1 แห่ง 

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

๑) เพื่อขยายเขตไฟฟ้า                  
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน      
หมู่ท่ี 1 – 9 , 12 - 13 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้   

ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  
หมู่ท่ี 1 – 9 , 12 - 13 

 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นหมู่บ้าน
ละ ๑ แห่ง  

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                 1.3  แผนงานเคหะและชมุชน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย                 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั     
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ ๒๕๖๑   

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔     
(บาท) 

2565      
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะหดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการสัญจร
ไปมา และประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้   

โดยด าเนนิการซ่อมแซม 
ไฟฟ้าในเขตพื้นทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน หมูท่ี่ 1 – 9 , 12 - 
13 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น
หมู่บ้านละ ๑ 
แห่ง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอด ภยัในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมศาลา    
พักร้อน หมู่ท่ี 1 , 2 , 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
ศาลาพักร้อนภายใน
หมูบ่้าน 

ศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1 , 
2 , 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนศาลาที่ได้รับ
การซ่อมแซมศาลา
พักร้อน 

ประชาชนมี
ศาลาพักร้อน 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต.  เขาสมอคอน 

ติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย
ในเขตพื้นที่ อบต.          
เขาสมอคอน 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 แห่ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต. เขาสมอ
คอนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถาน 
ที่ออกก าลังกาย มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึน้ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบาง
ขาม หมู่ที่ 6 ต้นทางบ้านแหลมกะลา 
ปลายทางศาล หมู่ที่  6  ศาลตาโม้ 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบางขาม 
ต้นทางบ้านแหลมกะลา ถึง
ปลายทาง หมู่ที่ 6 ศาลตาโม้ 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างสะพาน 
จ านวน  1 สะพาน 

ประชาชนสญัจรไป
มาได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                 1.3  แผนงานเคหะและชมุชน   

53 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
          

   

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรั้ว   
พร้อมติดตั้งป้ายองค์การ
บริหารต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อป้องกันทรัพย์ 
สินของ อบต.เขา
สมอคอน สญูหาย 

ก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้ง
ป้ายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  

- - 500,000 500,000 - รั้ว อบต.พร้อม
ป้าย อบต.   

ทรัพย์สินของ
อบต. ไดร้ับ 

ความปลอดภัย 

กองช่าง 

11 การจัดท าผังเมืองรวม
ชุมชนต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อวางระบบการ
จัดท าผังเมืองรวม 

จัดท าผังเมืองรวมใน
เขตพื้นท่ี อบต.                
เขาสมอคอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.             
เขาสมอคอน 
มีระบบผัง
เมืองรวม 

อบต.มีระบบการ
วางแผนผังเมือง
ทีด่ีและง่ายต่อ
การจัดการ 

กองช่าง 

รวม  11  โครงการ - - 4,330,000  7,330,000 7,830,000 7,830,000 7,330,000    

54+ฯฅ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                 1.3  แผนงานเคหะและชมุชน   



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด          
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔          
(บาท) 

2565       
(บาท) 

1 โครงการขยายท่อเมน 
ปรับปรุงท่อเมนและระบบ
ประปา  ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต.          
เขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค  

หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมู่บ้าน
ไดข้ยายท่อเมน
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

ประชาชนต าบล
เขาสมอคอนได้ใช้
น้ าท่ีสะอาดและ
ท่ัวถึง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน บ้านบางพาน 
หมู่ท่ี  9  ต าบลเขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค  

ระยะทาง 2,398 ม.   
โดยใช้ท่อพวีีซี ขนาด ø 2 
นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์ฯ  

- - 300,000 300,000 - ปรับปรุงท่อ
เมนประปา
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนต าบลเขา
สมอคอนได้ใช้น้ าที่
สะอาดและทัว่ถึง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต. เขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค  

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

 

800,000 500,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งท่ี
ได้ปรับปรุง
ระบบประปา 

ประชาชนต าบลเขา
สมอคอนได้ใช้น้ าที่
สะอาดและทัว่ถึง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – 
บริโภค  

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต. เขาสมอคอน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนต าบลเขา
สมอคอนได้ใช้น้ าที่
สะอาดและทัว่ถึง 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - - 1,100,000 800,000 800,000 800,000 500,000 - - - 

55+ฯฅ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
                 1.4  แผนงานการพาณิชย์   



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตที่สาธารณประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้
จ่ายการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขต
พื้นที่ อบต.        
เขาสมอคอน 

พื้นที่ในเขต อบต.          
เขาสมอคอน 

 

20,000 20,000 21,000 21,000 21,000 จ านวนที่ได้ท า
การรังวัดฯ 

มีแนวเขตที่ 
สาธารณะที่
ชัดเจน 

ส านักปลดั 

รวม  1  โครงการ - - 20,000 20,000 21,000 21,000 21,000 - - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบรุีเมืองสะอาด  สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  1  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
                 1.5  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป   

56+ฯฅ 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓            
(บาท) 

๒๕๖๔       
(บาท) 

2565       
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงขยายสระหลวง  
หมู่ที่ 2  ต าบลเขาสมอคอน          

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ปรับปรุงขยายสระหลวง       
หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สระหลวงได้รับการ
ปรับปรุงฯ  จ านวน
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลองสระหลวง 
หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองสระหลวง     
หมู่ที่  2  ต าบลเขาสมอคอน 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลองสระ
หลวง  จ านวน  1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ทิ้งน้ า    
หมู่ 6 เริ่มจากหนองชนกก – คลอง
ลาดชะโด จ านวน  3  ช่วง  ช่วงที่ 1 
กม. 0 + 000-กม. 0 + 100 ช่วงที่  
2 จาก กม.0+ 100-กม.1 + 560                                   
ช่วงที่ 3 จาก กม.1 + 560-กม.1 + 
750 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 100 ม. ปริมาณดินขุด
ลอก 45 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง               
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 1,460 ม. ปริมาณดินขุด
ลอก 949  ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง   
ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ลกึเฉลี่ย 
1.00 ม. ยาว 190 ม. ปริมาณดินขุด
ลอก 85.50 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่ง 

- 40,000 40,000 40,000 - คลองไส้ไก่ได้ท า
การขดุลอกคลอง   
จ านวน   3  ช่วง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคลองเจ้าท้าว 
ชลประทานชัยนาท  ป่าสัก 3 หมู่ที่  
9  ต าบลเขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองเจ้าท้าวฯ หมู่ที่  9  
ต าบลเขาสมอคอน 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลอง
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่  หมู่ท่ี 2 
ต าบลเขาสมอคอน เริ่มจากนานางถวิล   
ทองประเสริฐ ถึง นานายบุญธรรม           
สังขวงษ์ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอปุโภค – 
บริโภค และการเกษตร 

ขุดลอกคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 
850 ม. ขดุลึกจากเดิม 0.40 ม. รวม
ความลึก 1.00 ม. พร้อมเกลีย่ตกแตง่คัน
ดิน ปริมาณดินขุดลอก 433.50 ลบ.ม. 

- - 16,000 16,000 16,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองระบาย 2 ขวา 7 ซ้าย 
หมู่ที่ 3 , 1  ต าบลเขาสมอคอน  เริ่มจาก
สะพานบ้าน เขาหมอนองิ – ท่อลอดคลองส่งน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอปุโภค – 
บริโภค และการเกษตร 

ขุดคลองคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 
3,400 ม. ลึกจากเดิม 0.90 ม. รวมความลึก 
2.80 ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินปริมาณดิน    
ขุดลอก  9,520  ลบ.ม. 

- - 16,000 16,000 16,000 ขุดลอกคลอง จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรบัอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาด  สังคมคณุภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัลพบุรี  ยทุธศาสตร์ ที ่ 1  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.6  แผนงานการเกษตร 

57+ฯฅ 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 * 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย                 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด        
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑       

(บาท) 
๒๕๖๒       
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

2565       
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลองไลย์ หมู่ที่ 
9 ต าบลเขาสมอคอน 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองไลย์   หมูท่ี่  9  
ต าบลเขาสมอคอน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลอง
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก าจัดวัชพืช            
สระหลวงหมู่ที่  2 ต าบล           
เขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผัก ตบชวาและ
ก าจัดวัชพืช ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค–
บริโภคและการ เกษตร 

ก าจัดวัชพืชสระหลวง  
หมู่ท่ี  2  ต าบล                         
เขาสมอคอน 

- - 37,000 37,000 37,000 ก าจัดวัชพืช 
จ านวน 1 แห่ง 

ได้รับการก าจัดวัชพืช 
ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก าจัดวัชพืชคลองระบาย    
3 ขวา 1 ขวาชัยนาท – ป่าสัก 3   
หมู่ที่  13  ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผัก ตบชวาและ
ก าจัดวัชพืช ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค–
บริโภคและการ เกษตร 

เริ่มจากบานระบายน้ า – 
สะพานเจ็ตมูล กว้างเฉลี่ย  8 ม. 
ยาว 1,600 ม. คิดเป็นพื้นที่ 
12,800 ม.  

- - 27,000 27,000 27,000 ก าจัดวัชพืช 
จ านวน 1 แห่ง 

ได้รับการก าจัดวัชพืช  
ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการก าจัดวชัพืชคลอง
ชลประทาน  7 ซ้าย  หมูท่ี่ 13 
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผัก ตบชวาและ
ก าจัดวัชพืช ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค–
บริโภคและการ เกษตร 

เริ่มจากบานระบาย – ท่อลอด
คลองชลประทาน 7 ซ้าย กว้าง
เฉลี่ย 8 ม. ยาว 1,000 ม.   
คิดเป็นพื้นที่ 8,000 ม. 

- - 16,000 16,000 16,000 ก าจัดวัชพืช 
จ านวน 1 แห่ง 

ได้รับการก าจัดวัชพืช  
ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก าจัดวัชพืชแนวพนังกั้นน้ า
เลียบคลองระบายใหม่  ชัยนาท – ป่า
สัก 3 หมู่ที่ 7 – 6  เริ่มจากสามแยก
บ้านชี – เขตติดต่อบ้านบางยี่นาง 

เพื่อก าจัดผัก ตบชวาและ
ก าจัดวัชพืช ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค–
บริโภค และการ เกษตร 

ขนาดพืน้ทีก่ว้างเฉลี่ย 8.00  
ม. ระยะทาง 3,290 ม. 
พื้นที่ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า 
26,320 ตร.ม. 

- - 90,000 90,000 - ก าจัดวัชพืช 
จ านวน 1 แห่ง 

ได้รับการก าจัดวัชพืช  
ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการก าจัดและลอกวชัพืชใน
เขตพื้นที่ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อก าจัดผัก ตบชวาและ
ก าจัดวัชพืช ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค–
บริโภค และการ เกษตร 

ก าจัดและลอกวัชพืชในเขต
พื้นที่ อบต. เขาสมอคอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ก าจัดวัชพืช 
จ านวน 1 แห่ง 

ได้รับการก าจัดวัชพืช 
ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาด  สังคมคณุภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัลพบุรี  ยทุธศาสตร์ ที ่ 1  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.6  แผนงานการเกษตร 

58+ฯฅ 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวดัลพบุร ี
 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย                    

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตัวช้ีวัด              
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑   

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓      
(บาท) 

๒๕๖๔        
(บาท) 

2565     
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่บ้านเขา
หมอนอิง  หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสมอคอน  
จ านวน  2  ช่วง   ชว่งที่ 1 จากแยก
คันคูสี่ –  สระหลวง   ช่วงที่ 2 จาก
สระหลวง -สะพานบ้านเขาหมอนอิง 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค–บริโภค 
และการเกษตร 

ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 
370 ม. ขุดลึกจากเดิม 0.40 ม. รวมความ
ลึก 1.00 ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน  
ปริมาณดินขุดลอก 177.60  ลบ.ม.  ช่วงที่ 2 
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 860 ม. 
ขุดลึกจากเดิม 0.50 ม. รวมความลึก 1.40 
ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินปริมาณดินขุดลอก 
2 ช่วง จ านวน 835.50ลบ.ม.  

- - 31,000 31,000 31,000 คลองไส้ไก่ได้รับ
การขุดลอกคลอง 
จ านวน  2 ชว่ง 

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 

14 โครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ าบาง
ขามระหว่างเขตติดต่อต าบลเขาสมอ
คอนกับต าบลโคกสลุด บริเวณ หมู่ที่ 
6 บ้านแหลมกะลา 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค และ
การเกษตร 

ฝายกั้นแม่น้ าบางขามระหว่างเขต
ติดต่อต าบลเขาสมอคอนกับต าบล
โคกสลุดบริเวณ   หมู่ท่ี 6         
บ้านแหลมกะลา 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ฝายกั้นแม่น้ า
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ  และเพือ่
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3  พิกัด   
E 14.921546                       
N 100.519797 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
5 ต าบลเขาสมอคอน 

 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ  และเพือ่
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล  ปริมาณไม่น้อยกว่า 
4 ลบ.ม. พร้อมหอถังเหล็กแชมเปญ 
10 ลบ.ม. พิกัด                        
E 14.912420                      
N 100.495906 

- - 420,000 420,000 420,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 
6  ต าบลเขาสมอคอน 

 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้
ในการอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอและเพือ่
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล  ปริมาณไม่น้อยกว่า 
4 ลบ.ม. พร้อมหอถังเหล็กแชมเปญ 
10 ลบ.ม. พิกัด                             
E 14.54180                       
N 100.29318 

- - 420,000 420,000 420,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม   17  โครงการ - - 800,000 1,840,000 11,713,000 11,713,000 11,583,000 - - - 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  3  พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาด  สังคมคณุภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัลพบุรี  ยทุธศาสตร์ ที ่ 1  พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ 
                 1.6  แผนงานการเกษตร 

59+ฯฅ 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย            

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒    
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนการจัด
งานรัฐพิธ ี

-  เพื่ออุดหนุน
โครงการจดังานรัฐ
พิธีและงานพิธ ี   
ต่าง ๆ                         
- เพื่อให้ข้าราชการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และพสกนิกรชาว
ไทยแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุนให้กับที่ท า
การปกครอง           
อ าเภอท่าวุ้ง 

10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ข้าราชการ  
พนักงาน  
ลูกจ้างและ
ประชาชนใน
อ าเภอท่าวุ้ง  
จ านวน 128  
หมู่บ้าน  ได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  
ศาสนา        
พระมหากษตัริย ์

ข้าราชการ  
พนักงาน  
ลูกจ้างและ
ประชาชนใน
อ าเภอท่าวุ้งได้
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ  
ศาสนา   
พระมหากษัตริย ์

ส านัก
ปลัด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง                                                          
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                            
                     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่ตาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 โครงการท้องถิน่
ส่งเสริมรักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน  ให้กับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนให้รักการ
อ่าน 

- จัดสถานที่อ่าน
หนังสือประจ า
ต าบล                 
- จัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมให้มี
การบริจาคหนังสือ     
- การจัดหาหนังสือ
เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง ฯลฯ     
ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล          
เขาสมอคอน 

- 2,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนสถานที่
อ่านหนังสือ      
2  แห่ง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
มีสถานที่อ่าน
หนังสือ 

ส านักปลดั 

รวม  2  โครงการ - - 10,000 14,000 17,000 17,000 17,000 - - - 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง                                                          
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                            
                     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคณุภาพชวีิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพฒันาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล           
ปีใหม่ 

1. เพื่อบริการประชาชนท่ี
สัญจรไป – มา            
2. เพื่อให้ประชาชนแวะ
พักผ่อนในการเดินทาง
กลับภูมลิ าเนา              
3. เพื่อลดอุบตัิเหตุฯ 

ผู้ใช้รถ  ใช้ถนน
ประชาชนท่ัวไปและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.        
เขาสมอคอน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 คร้ัง 
ที่ตั้งจุดบริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล           
ปีใหม่ 

1. ลดอัตราการ
บาดเจ็บการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน         
2. ประชาชนที่
สัญจรไป – มา
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด 

2 โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล           
สงกรานต ์

1. เพื่อบริการประชาชนท่ี
สัญจรไป – มา            
2. เพื่อให้ประชาชนแวะ
พักผ่อนในการเดินทาง
กลับภูมลิ าเนา            
3. เพื่อลดอุบตัิเหตุฯ 

ผู้ใช้รถ  ใช้ถนน
ประชาชนท่ัวไปและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.          
เขาสมอคอน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 ครั้งท่ี            
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล           
สงกรานต ์

1. ลดอัตราการ
บาดเจ็บการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน         
2. ประชาชนที่
สัญจรไป – มา
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนอัคคีภัย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งหลกัการ
อพยพหนีไฟ 

นักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ อบต. ประชาชน
ในเขตพื้นที่ อบต.และ       
อปพร. ฯลฯ 

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
ประชาชน และ  
อปพร. ที่เข้าร่วม
โครงการ 50 คน 

ผู้เข้ารับการฝกึ 
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกนั
อัคคีภัยรวมทั้ง
หลักการอพยพหนี
ไฟ 

ส านักปลัด 
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 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคณุภาพชวีิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพฒันาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึก      
ทบทวนความรู้และ
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน        
(อปพร.) 

1. เพื่อให้ อปพร.ได้
ทบทวนวิชาความรู ้       
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถ
เข้าระงับเหตุได้อย่าง
รวดเร็ว 

อปพร. เจ้าหน้าที่ 
อบต. ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. 
เจ้าหน้าที่ 
อบต. ฯลฯ  
จ านวน  10  
คน 

1. อปพร.ได้
ทบทวนวิชา
ความรู ้        
2. เตรียม
ความพร้อม
ในการ
ป้องกันและ
บรรเทา      
สาธารณภัย
ได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านัก
ปลัด 

รวม  4  โครงการ - - 180,000 180,000 170,000 170,000 170,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
       

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของตนเอง 
รู้จักหน้าท่ีความรับ      
ผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครอง ในเขต
พื้นที่ อบต.         
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน
และผูป้กครอง 
ในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 
จ านวน 200 คน 

เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ตนเอง รู้จักหน้า 
ที่ ความรับผิด 
ชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
สนใจกีฬาออกก าลังกาย
และห่างไกลจากยาเสพติด 

1. เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
3 ศูนย์                  
2. เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ์  
จ านวน  1 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนฯ
จ านวน  250 
คน  ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง สนใจ
กีฬาออกก าลังกาย
และห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้สู่โลกกวา้งให้แก่
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์ 
การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้รับการพัฒนาการ
เรียนรูเ้สริมสร้างประสบการณ์  
ในการอยู่ร่วมกัน 

เด็ก เยาวชน คณะครู 
อาจารย์   ผู้บริหาร 
อบต.พนักงาน อบต. 
หัวหน้าสว่นราชการที่
เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ อบต.           
เขาสมอคอน 

150,000 150,000 115,500 115,500 115,500 เด็ก เยาวชน คณะ
ครู อาจารย์   ผู้ 
บริหาร อบต.
พนักงาน อบต. 
หัวหน้าสว่นฯ  
ฯลฯ  จ านวน  50 
คน 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลได้รับ
การพัฒนาการ
เรียนรู้ เสริม 
สร้างประสบ 
การณ์ในการอยู่
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง  
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคณุภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศกึษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   

64 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
      

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายพฒันา 
การจัดการศึกษา 

เพื่อน าไปจ่ายเป็นค่าใช้ จา่ยใน
การด าเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาดา้นการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล         
พระศรีอาริย ์เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการ งานการสอน ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

850,000 850,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 โรงเรียน
อนุบาลพระศรี
อาริย์ จ านวน 
1 แห่ง  

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์มี
งบประมาณใน
การด าเนินการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาดา้น
การบริหารงาน
ทั่วไปฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา เช่น ค่าจัด 
การเรยีนการสอน     
(รายหัว) ค่าหนงัสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน     
ค่าเครื่อง แบบนักเรยีน  
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน ฯลฯ ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย ์

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 

800,000 800,000 858,440 858,440 858,440 เด็กร้อยละ 
๑๐๐  ได้รับ
การสนับสนนุ
ด้านการศึกษา 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุ 
บาลพระศรี  
อาริย์ได้รับ
การสนับสนนุ
การจัด
การศึกษาฯ
ครบถ้วน 

 

กอง
การศึกษาฯ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง  
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคณุภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศกึษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
   

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) จ านวน 3 ศนูย ์

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์

- 117,000 49,833 49,833 49,833 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน     
3 ศูนย ์

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
การจัดการ
เรียนการสอน
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนนุ
การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) ส าหรับเด็ก
จ านวน 3 ศูนย ์

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย ์

119,000 124,000 74,970 74,970 74,970 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
จัดการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

 

            

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง  
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคณุภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศกึษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี
             

                  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษาฯ ค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด 
ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาล  
พระศรีอาริย ์

220,000 230,000 1,216,950 1,216,950 1,216,950 โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ 
จ านวน 1 แห่ง 

โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์มี
งบประมาณ
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันครบ  5  หมู ่

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
จ านวน 3  ศูนย์ 
และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระ
ศรีอาริย์       
จ านวน 1 แห่ง 

1,159,500 1,159,500 1,098,000 1,098,000 1,098,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 
ศูนย์ โรงเรยีน
อนุบาลพระศรี
อาริย์ จ านวน  
1 แห่ง 

นักเรียนได้รับ
อาหาร
กลางวันและ
ได้รับ
สารอาหาร
ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

67 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง  
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคณุภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศกึษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั     
(KPI) 

ผลทีต่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผดิ         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓   
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

10 สนับสนุนโครงการ
บริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ  
5  หมู ่

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ถ้ าตะโก  สังกัด สพฐ.  
จ านวน 1 แห่ง 

540,000 540,000 340,000 340,000 340,000 โรงเรียนวัดถ้ า
ตะโก จ านวน  1 
แห่ง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศกึษาของโรงเรียนอนุบาล
พระศรอีาริย์ ระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน้ ประกอบด้วย ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอารยิ์  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  จ านวน 1 
แห่ง 

- - 170,000 170,000 170,000 เด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์
ได้รับการสนับ 
สนุนการจัด
การศึกษาฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัย 
พื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่
บิดา /มารดา/ผู้ปกครองที่มี
รายได้น้อย 

เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาล พระศรีอาริย์ 

3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
ที่ยากจนได้รับ
ปัจจัยพื้นฐาน           
6 คน 

สามารถแบ่งเบา
ภาระของบิดา /
มารดา/
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าปัจจัย 
พื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ที่
บิดา /มารดา/ผู้ปกครองที่มี
รายได้น้อยต่อครัวเรือน 

เด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนอนุบาล            
พระศรีอาริย์ 

- - 6,000 6,000 6,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับปัจจัย 
พื้นฐาน 6 คน 

สามารถแบ่งเบา
ภาระของบิดา /
มารดา/ผู้ปกครอง 

กอง            
การศึกษาฯ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง  
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   

68 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
เขาสมอคอน 

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเขาสมอคอน ของ 
อบต. ตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่เพื่อประชาชน 
๒) เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ท างานร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นได ้

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ อบต.          
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน
ต าบล           
เขาสมอคอน  
จ านวน  100  
คน 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ และ
ความสามาร
ถ และ
สามารถท า
ประโยชน์
ให้กับสังคม 

กอง
การศึกษา 

 

15 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคม
ให้เด็ก“โตไปไม่
โกง”                   
อบต.เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงั
ให้เด็กและเยาวชนเป็น
คนดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ อบต.     
เขาสมอคอน 

- - - - - เด็กและ
เยาวชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ  
จ านวน 50  
คน 

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การปลูกฝัง
ให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

กอง
การศึกษา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง  
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่ตาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 โครงการการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) 

เพื่อบริหารจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการ
พัฒนาคุณภาพของคนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพโดย
การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 

1. จัดการศึกษาใน
ระบบ 
2. จัดการศึกษา
นอกระบบ 
3. จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- - 500,000 500,000 500,000 มีแผนและการ
จัดการศึกษา
โดยโรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตลอดชีวิต ท้ัง
การศึกษา 

- ในระบบ 

- นอกระบบ 

- ตามอัธยาศัย 

1.ประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกช่วงวัย
ได้รับการจัด
การศึกษาตาม
ความต้องการ 
2. เกิดความ
ร่วมมือระดับ
บุคคลและองค์กร 
3. คุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
ท้องถิ่นดีขึ้นและมี
ความสุข 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

 

17 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบรูณโ์ดยการ
มีส่วนร่วม 

จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษา
สี่ป ี
- แผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 

- - 50,000 50,000 50,000 1.แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 
2. แผนพัฒนา
การศึกษา
ประจ าปี
การศึกษา 
3.แผนพัฒนา
การศึกษา
ประจ าปี
งบประมาณท่ีมี
คุณภาพ 

1.แผนฯมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 
2. สถานศึกษามี
คุณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง  
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการ
อ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู
บุคลากร  ผูป้กครองและ
ประชาชน 

1. จัดซื้อสื่อวัสดุ 
สนับสนนุการอ่าน
2. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

- - 50,000 50,000 50,000 1. มีสื่อ วัสด ุ
สนับสนุนการอ่าน
เพียงพอ              
2. มีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านไม่
ต่ ากวา่ 3 กิจกรรม 

1.นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
ประชาชนรักการ
อ่านมากขึ้น                 
2. สถานศึกษามี
มาตรฐาน
การศึกษาดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

 

19 โครงการส่งเสริม
การจัดกระบวน 
การเรียนการสอน
การบริหารตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สนับสนุนการ
จัดท าหลักสูตร/
กิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
- สนับสนุนบริหาร
จัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 100,000 100,000 100,000 1. หลักสูตร/
กิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง        
2. แผนงาน/
โครงการพัฒนา
การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียน ครู 
บุคลากร
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง           
2. สถาน ศึกษา
มีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง  
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที ่ 3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที ่ 2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสนบัสนนุ
การจัดการศึกษา 
(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
รถรับ – ส่ง
นักเรียน) 

เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาในการบริหาร
รับ – ส่ง นักเรียนในที่
ทุรกันดารไม่มีพาหนะรับ 
– ส่ง ในการมารบั
การศึกษา 

สนับสนนุค่าน้ ามนั
เชื้อเพลิงส าหรับรถ
รับ – ส่ง นักเรียน
ในสังกัด อบต.        
เขาสมอคอน 

- - 180,000 180,000 180,000 1.บริการรถ
รับ-ส่งนักเรียน
ระหว่างบา้น -
โรงเรียนทุกวัน
ท าการ         
2. บริการรถ
รับ-ส่งนักเรียน
ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
นอกสถาน 
ศึกษา 

1.อัตราการ
ขาดเรียน
ลดลง                
2.นักเรียนมา
โรงเรียนและ
กลับบา้นด้วย
ความ
ปลอดภัย       
3. ลดภาระ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 
โรงเรียน

อนุบาลพระ
ศรีอาริย ์

 

รวม  20  โครงการ - - 3,901,500 4,034,500 6,032,693 6,032,693 6,032,693 - - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง  
              ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    
                   1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                         1.3  แผนงานการศึกษา   

72 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศัยกภาพอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  ให้สามารถปฏิบัติงาน
ในต าบลจัดการสุขภาพฯ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

150,000 150,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ที่
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 5 หมูบ่้าน 

อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของ
โรคระบาด โรคติดต่อ
และโรคอื่น ๆ ที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่ 

เพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคระบาด  
โรคติดต่อและโรคอื่น ๆ  

- จัดกิจกรรมรณรงค์ใน
การป้องกันโรคติดต่อท่ี
เป็นปัญหาส าคัญของ
พื้นท่ี                       
- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

- - 100,000 100,000 100,000 การอัตราการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อลดลง
ร้อยละ 70 

ลดอัตราการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญใน
พื้นท่ี  

 

กอง 
สาธารณสขุ 

3 โครงการสนับสนุน
ให้บริการด้าน 
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ได้รับการถา่ย
โอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ 
กับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของ รพ.สต. 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน         
เขาสมอคอน 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้าน         
เขาสมอคอน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
บริการรักษา 
พยาบาลตาม
มาตรฐานมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

กอง
สาธารณสุข 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                     1.4  แผนงานสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการควบคุม
ประชากรลิง 

เพื่อเป็นการควบคุมอัตราการ
เพิ่มของจ านวนประชากรลิง
แสมที่ อ า ศั ยอยู่ ใ นบริ เ ว ณ                      
เทือกเขาสมอคอน โดยการท า
หมันลิง  

ท าหมันลิงตัวผู้ (จ่า
ฝูง)/ลิงตัวเมีย จ านวน 
100 ตัวฯลฯ 

- 130,000 210,000 210,000 210,000 จ านวน          
100  ตัว 

ลดปัญหาการ
เกิดของ
ประชากรลิง 
  

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถา่ยโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิารด้าน
สาธารณสุขของสถานอีนามยัที่
ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน         
เขาสมอคอน 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขา
สมอคอนมี
งบประมาณใน
การพัฒนาการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้วยวิธีกายภาพ 
บ าบัด 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและ
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับ
การรักษาด้วยวิธภีายภาพ
บ าบัด 

ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง ใน
เขตพื้นท่ี อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน     
200 คน 

ผู้สูงอายุและผู้
ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงมี
ร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                     1.4  แผนงานสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี   กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

- เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                
- เพื่อส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัฯ ฯลฯ 

จ านวนสุนัขและแมว  
ในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอน 

- 40,000 54,400 54,400 54,400 สุนัขและแมว 
จ านวน 
1,700 ตัว 

สุนัขและแมว
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและ
ได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนขับ้า 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและบริทบของ
พื้นที่  อบต.            
เขาสมอคอน   

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.เขาสมอคอน 
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.     
เขาสมอคอน 
จ านวน  10  
หมู่บ้าน  

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                     1.4  แผนงานสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565   
(บาท) 

9 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน           
เขาสมอคอน 

เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริม
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุผู้สูงอายุติดบา้น 
ติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พึง และผู้พิการในเขต
รับผิดชอบ 

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติด
บ้าน ติดเตียง 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่ง
พึง และผู้พิการในเขต
รับผิดชอบ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียง ผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพึง 300 
คน 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการ
เยี่ยมบ้านเพือ่
ดูแลส่งเสริม
สุขภาพอย่าง
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการเสรมิ
พัฒนาการ
เจริญเติบโตแตล่ะ
ช่วงวัย 

เพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาการ
แก่เด็ก 4 ด้าน ได้แก ่ร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์  สังคมฯ 

ผู้ปกครองและบุตร
หลานในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน ท่ี
มีอายุ 6 เดือน – 3 
ปี 

- - - - - จ านวนเด็ก 
ผู้ปกครอง ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน 

ผู้ปกครองน า
ความรู้พัฒนา การ
ทั้ง 4 ด้าน ไปปรับ
ใช้กับเดก็ เพือ่ให้มี
พัฒนาการที่
เป็นไปตามช่วงวัย 

กอง
สาธารณสุข 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารจ าหนา่ย
อาหารมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

ผู้ประกอบการ
อาหารในร้าน
จ าหน่ายอาหาร
และแผงลอย    

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการ
อาหารในร้าน
จ าหน่ายอาหาร
และแผงลอย  
จ านวน 30  
ร้าน 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
จ าหน่ายอาหารมี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
มี พฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารหลกั
กินดี  มีสุข 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  11 โครงการ - - 370,000 1,555,000 8,703,400 8,703,400 8,703,400 - - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                     1.4  แผนงานสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  (To be 
number one) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในเขต
พื้นที่ อบต.เขาสมอคอน
ไม่ให้แพรร่ะบาด   

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  หมู่ท่ี 1 - 
9 , 12 – 13 และ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรีอาริย์ 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรี   
อาริย์  จ านวน 
100 คน 

ไดรู้้ถึงโทษของ
ยาเสพติดและ
ไม่ให้ยาเสพติด
แพร่ระบาดใน
พื้นท่ี 

ส านักปลัด
กอง

การศึกษาฯ 

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ให้กับอ าเภอท่าวุ้ง 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ  
ท่าวุ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอทา่วุ้ง 11 
ต าบล 128 
หมู่บ้าน ได้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)  อ าเภอ
ท่าวุ้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ  
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายในการ
ด าเนินการจัดท า
โครงการฯ 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
สถานที่กลาง
และศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                     1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
อ าเภอท่าวุ้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ  แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ได้รับมอบหมายใน
การด าเนินการจัดท า
โครงการฯ 

- - 18,000 18,000 18,000 จ านวน
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
สถานที่กลาง
และศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการอบรม
ปฏิบัติธรรมต่อต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอนไม่ให้แพร่
ระบาด   

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระศรี   
อาริย์ ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพระศรอีาริย์  
จ านวน 200 คน 

ได้รู้ถึงโทษของ
ยาเสพติดและ
ไม่ให้ยาเสพติด
แพร่ระบาดใน
พื้นที่ 

ส านักปลัด
กอง

การศึกษาฯ 

6 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV  บริเวณ
พื้นที่ อบต.เขาสมอคอน 
และในหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.                      
เขาสมอคอน 

เพื่อป้องกันปัญหาอาชญา 
กรรมและเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

บริเวณพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอนและ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนที่ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
จ านวน  3  จุด 

ปัญหาอาชญา 
กรรมและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นท่ี อบต.
เขาสมอคอน
ลดลง 

กองช่าง 

รวม  6  โครงการ - - 1,268,000 1,268,000 1,2560,000 1,2560,000 1,2560,000 - - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                     1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
                1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาส  ผู้ยากไร้      
ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้แก่ชุมชน 

 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.      
เขาสมอคอน 
จ านวน 10
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 21,000 21,000 21,000 จ านวนผูไ้ด้รับ
การสงเคราะห ์
2  คน 

ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ ผู้ยาก 
จนและผู้ไร้ที่
พึ่งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมและสนบั 
สนุนให้ผู้สงูอายุมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ อบต.              
เขาสมอคอน 

30,000 30,000 31,500 31,500 31,500 จ านวนผู้สงูอายุ
ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 50 คน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล       
เขาสมอคอน 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ อบต.       
เขาสมอคอน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สงูอายุ
ในเขตพื้นที่  
อบต.               
เขาสมอคอน 
50 คน 

ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มช่วย 
เหลือกันและกัน
ความรู้สึกห่วงใย
ไม่ทอดทิ้งกัน 
และมีแข็งแรงอยู่
ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

ส านักปลัด 

79 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการดูแล
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.         
เขาสมอคอน 

- - 50,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
30  คน 

กองทุนสวัสดิ 
การชุมชนมีเงิน
สมทบใช้ส าหรับ
จัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกใน
ด้านต่าง ๆ เช่น 
การเกิด การป่วย 
ผู้สูงอายุ เสียชวีิต  
ฯลฯ 

ส านักปลัด 

5 

 

 

 

โครงการศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล          
เขาสมอคอน 

 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย 
ต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ 
อบต. เขาสมอคอน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่  อบต.              
เขาสมอคอน 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  10  
คน 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่  
อบต.         
เขาสมอคอน
ได้รับการ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงท ี

ส านักปลัด 

รวม  5  โครงการ - - 140,000 140,000 142,500 122,500 122,500 - - - 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                           
                   1.6  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
และงานประเพณ ี

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน/
กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม
และงานประเพณ ีเช่น ประเพณี
แห่พระศรอีาริยเมตไตรย์ ฯลฯ 

ประชาชนในเขต
พื้นที ่อบต.        
เขาสมอคอน และ
ประชาชนทั่วไป 

100,000 20,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโตรงการ  
100 คน 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบ ธรรมเนียม
ประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ
ส านักปลัด 

2 โครงการประเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

1. เพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา                      
2. สร้างความสามัคคี 

ประชาชนทุกหมู่ 
บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อบต.เขาสมอคอน 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ     
50  คน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรกัษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

1. เพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา                     
2. สร้างความสามัคคี 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่  อบต.           
เขาสมอคอน 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 
100 คน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
พุทธศาสนา
สร้างความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                           
                   1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
  

            
 

                 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

1. เพื่อส่งเสริมท านุ
บ ารุงกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา                               
2. สร้างความสามัคค ี

ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
อบต.เขาสมอคอน 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  
300 คน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี 

กอง
การศึกษา
ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรมและวนั
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนนุ
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีด้าน
พระพุทธศาสนา  ศลิป
วัฒนธรรมฯ 

 

ข้าราชการ 
หน่วยงานต่าง ๆ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  
พระสงฆ์ ผูน้ า
ชุมชน ประชาชน
และนักเรียน ฯลฯ 

- - - - - จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ  
50  คน 

ส่งเสริม
สนับสนนุ
ขนบธรรม 
เนียม ประ 
เพณีด้านพระ
พุทธ ศาสนา  
ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

 

ส านักปลัด 

82 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                           
                   1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดัวันเฉลิม
พระชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบดีศรี  สินทรม
หาวชิราลงกรณฯ และได้
แสดงถึงความจงรักภักดี 
และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย์ 

ข้าราชการ พ่อค้า 
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ฯลฯ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน  100  
คนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เฉลิมพระ
เกียรติฯ และ
แสดงถึงความ
จงรักภักดี 
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิ 
คุณของพระ 
มหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

7 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ  พระบรม
ราชิน ี

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชนิ ี

 

ข้าราชการ พ่อค้า 
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ฯลฯ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวน  100  
คนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เฉลิมพระ
เกียรตฯิ และ
แสดงถึงความ
จงรัก ภักดี 
ส านึกในพระ
มหากรณุา      
ธิคุณ 

ส านักปลัด 

รวม  7  โครงการ - - 100,000 20,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                 1.  ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต                                                                                                                           
                   1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           1.  ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
                   1.8  แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย      

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั       
(KPI) 

ผลทีต่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน       
รับผดิ         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑   
(บาท) 

๒๕๖๒   
(บาท) 

๒๕๖๓   
(บาท) 

๒๕๖๔   
(บาท) 

2565   
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผู้สูงอายุให้มีการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที ่
อบต. เขาสมอคอน 

5,900,000 

 

6,050,000 

 

6,900,000 6,900,000 6,900,000 ผู้สูงอายุได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพ  ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้นหลัง 
จากได้รับเบ้ีย        
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้
พิการให้มีการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการในเขตพื้นท่ี 

อบต. เขาสมอคอน 
1,300,000 1,310,000 1,320,000 1,330,000 1,340,000 ผู้พิการได้รับ

เงินเบี้ยยังชีพ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผูป้่วยเอสดใ์ห้มีการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผูป้่วยเอดส์ในเขต
พื้นที่ อบต.                     
เขาสมอคอน 

12,000 18,000 12,600 12,600 12,600 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ    
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
หลังจากได้รับเบี้ย  
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

4 ส ารองจ่าย เพื่อช่วยเหลอืกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฉุกเฉนิ 
เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม 

ประชาชนในเขต
พื้นที่  อบต.             
เขาสมอคอน 

600,000 620,000 207,000 207,000 207,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การชว่ยเหลือใน
ด้านสาธารณภัยที่
เกิดขึ้น 

ส านักปลัด 

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกัน สุขภาพ อบต. 
เขาสมอคอน (สปสช.) 

กองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพ ระดับท้องถิ่น 
อบต.เขาสมอคอน 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวนงบ 
ประมาณที่สมทบ
กองทุนฯ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่าง 
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

รวม  5  โครงการ - - 7,932,000 8,118,000 8,559,600 8,569,600 8,579,600 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 บรหิารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี ยุทธศาสตร์ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
                3.1  แผนงานการเกษตร 

 
 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการน้ าตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ าใต้ดนิ) 

เพื่อน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา 
อปท. ให้มีบริหารจัดการ
น้ าเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
พื้นที่  อบต.          
เขาสมอคอน 

- 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ  
30  คน 

มีบริหาร
จัดการน้ า
เพื่อยก ระดับ
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จงัหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สรา้งมูลค่าเพิ่มดา้นอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการสง่เสริมการเกษตร 
                3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย      

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ 
(กลุ่มเด็กและ
เยาวชน) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนให้มี
อาชีพเสริมสามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับครอบครัว 

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ อบต. 
เขาสมอคอน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน   

เด็กและเยาวชน
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ มี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสรมิอาชีพ 
(กลุ่มอาชีพ) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพให้มีอาชีพ
เสริมสามารถเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

กลุ่มอาชีพในเขต
พื้นที่ อบต.         
เขาสมอคอน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพที่
เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 20 คน   

กลุ่มอาชีพ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสรมิอาชีพ 
(กลุ่มผูสู้งอายุ) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุให้มีอาชีพ
เสริมสามารถเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ อบต.         
เขาสมอคอน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 20 คน   

ผู้สูงอายุ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  มี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่  2  บริหารจดัการด้านการท่องเที่ยว 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
        3.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด    
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายใน
ต าบล  สร้างรายได้ให้คน
ในชุมชนเพิ่มข้ึน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตพื้นที่ อบต.
เขาสมอคอน 

- 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุง
สถานทีท่่อง 
เที่ยวจ านวน 1 
แห่ง 

สถานท่ี
ท่องเท่ียวมี
ความสวยงาม 
สามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

2 โครงการอุดหนุน
โครงการจัดงาน  
โพหว ี

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี
งานของท้องถิ่น สร้างรายได้
และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ  
ท่าวุ้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน 
การจัดงาน  
จ านวน  1 คร้ัง 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงานของ
ท้องถิ่น สร้าง
รายได้และเป็น
การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

3 โครงการอุดหนุน
การจัดงานแผ่นดนิ
สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ 
นารายณ์ของจังหวัด
ลพบุร ี

อุดหนุนกระทรวง 
การคลังผ่าน
ส านักงานคลัง
จังหวัดลพบุร ี

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 อุดหนุนการ 
จัดงาน  
จ านวน 1 คร้ัง 

ส่งเสริมการ
จัดงาน
แผ่นดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์ของ
จังหวัดลพบุร ี

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 58,000 1,058,000 1,058,000 1,058,000 1,058,000 - - - 

87 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนได้
ส านึกและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.            
เขาสมอคอน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
1,000 คน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปก 
ป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นที่ อบต. 

ส านักปลัด 

2 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความส าคญัของการมี
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแนว
ทางการอนุรักษ์และการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.                 
เขาสมอคอน 

- - - - - จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
300 คน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้รับ
ความรู้การ
อนุรกัษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รู้จัก
ใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์มาก
ที่สุด 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ใช้พลังงานทดแทน
เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยนืตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.                 
เขาสมอคอน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
300 คน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองในการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
             ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ ที่  4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
            1.  ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         1.2  แผนงานการเกษตร    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย   

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั           
(KPI) 

ผลทีต่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผดิ         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑         
(บาท) 

๒๕๖๒        
(บาท) 

๒๕๖๓        
(บาท) 

๒๕๖๔         
(บาท) 

2565         
(บาท) 

1 โครงการ “รักษ์น้ า   
รักป่า  รักษา
แผ่นดิน” 

เพื่อร่วมกันฟ้ืนฟูป่าไม้ให้
อุดมสมบรูณ์ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จาก
ไม้ที่ปลูกได ้

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ บุคลากรใน
สังกัด  ผู้น าชุมชน 
ครู นักเรียน ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
200 คน 

ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์  
ประชาชนใช้
ประโยชน์จากไม้
ที่ปลูกได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร  
ธรรมชาต ิ

 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.          
เขาสมอคอน 

- 20,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
50  คน 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ บุคลากรใน
สังกัด  ผู้น าชุมชน 
ครู นักเรียน ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า  
ร่วมโครงการ 
100 คน 

เป็นการเฉลิมพระ
เกียรตแิละ
แสดงออกถึงความ
จงรกั  ภกัดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 20,000 40,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง                                                                                                                               

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยนื                                                               
             1.  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม/
สัมมนา และศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหาร อบต. 
สมาชิกสภาฯ  ผู้น า
ชุมชน  พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

ผู้บริหาร อบต. 
สมาชิกสภาฯ  ผูน้ า
ชุมชน  พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจา้ง 

400,000 400,000 210,000 210,000 210,000 ผู้บริหาร อบต. 
สมาชิกสภาฯ  
ผู้น าชุมชน  
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
จ านวน 50 คน 

ได้รับความรู้   
พัฒนาทักษะ   
ความ สามารถ  
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิ 
ผลในการ
ปฏิบัตมิากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการ                 
เขาสมอคอน เดิน - 
วิ่ง (Fun Run)        
เพื่อสุขภาพ  

เพื่อเป็นการรณรงคส์่ง 
เสรมิให้ประชาชนและ
เยาวชน หันมาสนใจต่อ
การออกก าลังกาย  สรา้ง
คุณภาพชีวิต และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตพื้นท่ี อบต.                
เขาสมอคอน 

ชมรม/กลุ่มนักวิ่ง
ในพื้นที่ ประชาชน
ในเขตพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  ฯลฯ 

- - 60,000 60,000 - ผู้เข้าร่วมโครง 
การ  จ านวน
200  คน 

ประชาชนและ
เยาวชน สนใจ
ต่อการออก
ก าลังกาย สร้าง
คุณภาพชีวิต 
และส่งเสริม
การท่องเท่ียว
ในเขตพื้นท่ี 
อบต.            
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 

          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง                                                                                                                               
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยนื                                                               
             1.  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก   
สายรองและการคดั
แยกขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล          
เขาสมอคอน 

เพื่อให้ถนนสายหลัก  
สายรอง  ชุมชน         
ที่สาธารณะ  ครัวเรือน     
ในเขตพื้นที่ อบต.           
เขาสมอคอน มีความ
สะอาด  เรียบร้อย รู้จัก
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน  

ครัวเรือนในเขต
พื้นที่ อบต.          
เขาสมอคอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
1,000
ครัวเรือน   

ประชาชนมี
จิตส านึก รูจ้ัก
และเข้าใจการ
คัดแยกขยะ
และท าขยะ
เปียกใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้
มาช าระภาษ ี

ผู้ช าระภาษีป้ายผู้
ช าระภาษีโรงเรือน 
ผู้ช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ 

- - - - - ผู้ช าระภาษี 
จ านวน 1,200  
คน 

อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษ ี

ส านักปลัด 

5 โครงการลดขั้น 
ตอนและระยะเวลา
การให้บริการ
ประชาชน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.              
เขาสมอคอน 

- - - - - จ านวน 30 คน อ านวยความ
สะดวกและ
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

 
          ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง                                                                                                                               
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร ์ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยนื                                                               
             1.  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด   
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยว 
กับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สิทธิของประชาชนตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540ฯลฯ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.              
เขาสมอคอน 

- - - - - จ านวน 2  คร้ัง   ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการฯ 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
ของ  อบต.          
เขาสมอคอน 

เพื่อเป็นการปลูกฝันและ
ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
ของ อบต.           
เขาสมอคอน 

- - - - - จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
40 คน 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
เกิดจิตส านึกที่
ดีในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักปลัด 

จ านวน  7   โครงการ - - 420,000 420,000 290,000 290,000 230,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคณุภาพและความสงบของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ 

           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพฒันาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 
                1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย        

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด       
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการ อบต.  
พบประชาชน 

เพื่อบริการประชาชนใน
ด้านตา่ง ๆ เชน่ ข่าวสาร 
รับช าระภาษี  ให้ค า 
แนะน าด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต.เขาสมอคอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของ 
อบต. 

ส านักปลัด 

2 โครงการจดัประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชุม
ประชาคมระดับ
ต าบลเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน      
ให้ทราบถึงปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เขาสมอคอน 

ประชาชนส่วน
ราชการ ฯลฯ       
ในเขตพื้นที่ อบต.        
เขาสมอคอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม       
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน      
ทราบถึงปัญหา
ของประชาชน
ในพื้นท่ีต าบล
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด 

3 โครงการปั่นน้อม ใจ
ภักดิ์  ร่วมรักสามคัคี 
ต าบลเขาสมอคอน  
“กิจกรรมปั่นบอกรัก
คนบนฟ้า” 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตญัญกูตเวทีและ
ความจงรักภักดีรวมทั้งเป็น
การแสดงความสามัคคี
ร่วมกันของประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ 

- 60,000 60,000 60,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
1,000  คน 

ประชาชน
แสดงออกถึง
ความกตัญญู
กตเวทีและความ
จงรักภักดีรวมทั้ง
เป็นการแสดง
ความสามัคคี
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพฒันา         
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบของบ้านเมือง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ 
           1.  ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพฒันาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 
                1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด     
(KPI) 

ผลที่ตาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน       
รับผิด         

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต าบล         
เขาสมอคอน 

เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความ
สมานฉนัท์ของชุมชน 
ลดความแตกแยกฯ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  ผู้น า
ชุมชน ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีและ
เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

500,000 500,000 420,000 420,000 420,000 ผู้เขา้ร่วม
โครงการ         
จ านวน 150 
คน 

ชุมชนเกิด
ความรัก
ความสามัคคี 
มีความ
สมานฉนัท์ 
ลดความ
แตกแยกใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการปกป้อง
สถานบันส าคัญ
ของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรัก  ความสามัคค ี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.           
เขาสมอคอน  ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 200 
คน 

เกิดความรัก  
ความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

รวม  5  โครงการ - - 530,000 590,000 510,000 510,000 450,000 - - - 
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3. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ 

(แบบ ผ.02/1) 
 
 



  
 

   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

- - - 

 

- 

 

 

 

- - - 

 

- 

 

- 

 

- - - 

รวม  จ านวน  -  โครงการ - - - - - - - - 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 
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1.3  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย                                           

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  

(บาท) 

๒๕๖๒  

(บาท) 

๒๕๖๓  

(บาท) 

๒๕๖๔  

(บาท) 

๒๕๖๕  

(บาท) 

1 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

อุปกรณ์ช่วยดับเพลิงต่าง ๆ เช่น  หัวฉีดดับเพลิง   
สายสง่น้ าดับเพลงิ  สายฉีดน้ า  ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  (ดีเซล)  แบบเอนกประสงค์   
ชนิด  6 ล้อ   มีก าลังแรงม้าไมน่้อยกว่า 150  แรงม้า
จ านวน  1  คัน 

- - 2,250,000 2,250,000 - ส านักปลัด 

3 แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ซ  จ านวน 2 ตัว  ๆ ละ 20,000  
บาท 

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

4 

 

แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ตู้ควบคุมระบบไฟฟา้  จ านวน  2  ชุด ๆ ละ 18,000  
บาท 

10,000 10,000 36,000 36,000 36,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย                                                           

(ผลผลติของครภุณัฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รบั  
ผดิชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕          
(บาท) 

5 แผนงาน
การศึกษา 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  แบบ 
สูงบานทึบ จ านวน 10 หลัง ๆ ละ 7,500 บาท            
1.2  โต๊ะท างานเหล็กปฏิบตัิงานส าหรับครู ขนาด 5 ฟุต 
บาท จ านวน  10 ตัว ๆ ละ  5,500 บาท                      
1.3 เกา้อี้เอนกประสงค์เบาะหนังหลังโค้ง ขาเหล็กชุบ
โครเมียม จ านวน 10 ตัว ๆ  ละ 950 บาท               
1.4  ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  กระจกบานเลื่อนทรงสูง  
จ านวน  5 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท                               
1.5  กระดานไวท์บอร์ด + แม่เหล็ก ขนาด 90*120  
ซม. พร้อมขาล้อเลื่อน  จ านวน 2 ตัว ตัวละ 8,000 บาท                                                                     
1.6 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120*240  ซม. พร้อมขา
เลื่อน  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท                           
1.7  โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบไม้ 1 ลิ้นชัก มีช่องวาง CPU  
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท                            
1.8  ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 
หลัง ๆ ละ 4,500 บาท                                     
1.9  เก้าอี้พลาสติก จ านวน 100 ตัว ๆ ละ 250 บาท
1.10  โตะ๊อาหาร จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 5,990  บาท
1.11  โตะ๊และเก้าอ้ีนักเรยีน (ประถม) จ านวน 30 ชุด ๆ 
ละ 1,500 บาท                                                  
1.12  โตะ๊และเก้าอ้ีนักเรยีน (มัธยม)  จ านวน  35  ชุด 
ชุดละ 1,550 บาท 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

                                                                  

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75,000 

55,000 

 

9,500 

35,000 

16,000 

 

18,000 

6,000 

4,500 

25,000 

23,960 

45,000 

54,250 

75,000 

55,000 

                          

9,500 

35,000 

16,000 

 

18,000 

6,000 

4,500 

25,000 

23,960 

45,000 

54,250 

- 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

 

กองการศึกษาฯ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2.1 คอมพิวเตอรส์ าหรบัส านักงาน all  in one  
จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 2 ชุด ๆ ละ  
17,000 บาท                                      
2.2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  สี  ชนิด  
Network  แบบท่ี  1  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
10,000 บาท                                     
2.3  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

34,000 

 

10,000 

 

5,000 

34,000 

 

10,000 

 

5,000 

- 

 

- 

 

- 

7 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

3.1 ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง               
3.2  ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง 

-              
- 

-              
- 

80,000 
100,000 

80,000      
100,000 

- -
- 

8 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

4.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรร์ะดับ SVGA  
ขนาด 3000 ANSI  LUMEN จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 13,000 บาท                                    
4.2 จอรับภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาด 150 
นิ้ว จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท  

- 

 

- 

- 

 

- 

13,000 

 

9,000 

13,000  

 

9,000 

- 

 

- 

9 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV 

- 40,000 40,000 40,000 - 

10 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

5.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกขาคู่  จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 

- - 26,000 26,000 - 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1.1  เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดจิิตอลชนิดขาวด า  
และสี (ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที)  จ านวน 1 
เครื่อง 

- - 350,000 - - กอง  
สาธารณสุขฯ 

12 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

2.1 เคร่ืองตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 
(fundus  camera) จ านวน 1 เครื่อง             
2.2 เคร่ืองฉายแสงทางทันตกรรม (Digital  
curing  light) จ านวน 1 เคร่ือง                             
2.3  เคร่ืองดึงคอ  ดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง
ปรับระดับได้  จ านวน 1 เคร่ือง                           
2.4  จักรยานปั่นมือหรือเท้า  จ านวน 1 เคร่ือง
2.5  ลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1,200,000 

12,000 

 

375,000 

35,000 

155,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

13 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน
จ านวน  2  เคร่ือง 

- - 16,000 - - 

14 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

4.1  รถยนต์โดยสารพัดลมแบบ 2 แถว 20 ที่นั่ง 
ขนาดไมน่้อยกว่า 150  แรงม้า จ านวน 1 คัน 

- - 1,950,000 - - 

รวม 140,000 180,000 7,453,210 3,360,210 176,000 - 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสูก้ารจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒                         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑   ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒               
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี                                                           
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์                
3.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์

 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                   
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล

โครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้
หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สว่นราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอ่กัน                        
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

                                     
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย (๑) 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการน าไปสูป่ฏิบัติใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพฒันาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปน็เมือง (๕) การ
สร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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5.6  โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย  
ได้มาก  เช่น (1) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวตักรรมวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ  
เช่น  ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(5)  

5.7  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนดิขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึง่ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้  
นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง   
มั่งคง  ยั่งยืน  ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เปน็โครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึง่มีลักษณะที่จะให้ทอ้งถ่ินมีความ
มั่นคง  มั่นคั่ง  ยัง่ยืน  เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายผลผลติตของ
โครงการ      

5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ                                

 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  5  ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางชา่ง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key  Performancy  Indicator : KPI)  ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency)  ได้  เช่น  การก าหนดความพึงพอใจ  การก าหนดร้อยละ  การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีไดร้ับ (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มคีวามเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเรจ็ได้ (3) ระบสุิ่งที่ตอ้งการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)  
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
      ๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

               (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
                         -  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

   

 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                                                                             
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
งบ          

ประมาณ 
จ านวน 

งบ  
ประมาณ 

จ านวน 
งบ               

ประมาณ 
จ านวน 

งบ        
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ                      

          

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนาและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยวและการส่งเสริม
การเกษตร 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนา
ด้านการเมือง  การ
บริหารและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

          

รวม           
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           (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการ

ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม   
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอก

ด าเนินการ) 
๔.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 

๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าชา้ เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับ

สับซ้อน 
     ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
     ๓. ปัญหาอาจไม่ไดร้ับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไมไ่ด้   
           ๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะ
บรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น   

  ๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตล่ะด้านที่จะต้องด าเนินการ   
ซึ่งจะช่วยลดปญัหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้                                                
(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ +           

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบญัญัติ = ..........   +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบญัญัติ = .........   + 

- เงินสะสม = .......... 
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