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ค าน า 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ( พ.ศ. 2566 – 2570 )  ฉบับนี้เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  
งบประมาณ  และอัตราก าลังของราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
มีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแผนการถ่ายโอน
ภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดท าไว้ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาได้ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และป๎ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งเป็น
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  เป็นชุมชน
และสังคมที่น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นเมืองที่มีการบริหารงานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  คณะกรรมการประสานการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ตลอดจนทุกฝุายที่เก่ียวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดท าแผนพัฒนา
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566-6570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ 

1) ที่ตั้งของต าบลล าสนธิ (แผนที่ประกอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ ต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วน 

ต าบลล าสนธิ  ตั้งอยู่บริเวณพิกัด QS 537928  ถนนล าสนธิ-กุดตาเพชร  (2260)  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดลพบุรี  แยกตัวออกมาจากต าบลหนองรี  และยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อ
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 และปรับเป็น อบต. ขนาดกลางเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2551 ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอล าสนธิ  ประมาณ  1  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  126  กิโลเมตร  
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านคลองมะนาว  ม.5  ต าบลเขารวก 
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหนองรี  ม.10  ต าบลหนองรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองเกตุ  ม.1-4  ต าบลหนองรี 
มีพ้ืนที่ประมาณ 17,587.79 ไร่ หรือประมาณ 28.14 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร 

ประมาณ 12,585.68 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 5,002 ไร่ ที่เหลือเป็นปุา ทุ่งหญ้า และภูเขา แยกเป็น  
หมู่ที่ 1 จ านวน 2,509.07  ไร่  
หมู่ที่ 2 จ านวน 3,326.03  ไร่  
หมู่ที่ 3 จ านวน 5,076.96  ไร่  
หมู่ที่ 4 จ านวน 1,601.44 ไร่  
หมู่ที่ 5 จ านวน  2,544.18 ไร่  
หมู่ที่ 6 จ านวน  2,530.11 ไร่  

 
 

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย มีล าคลองตัดผ่านเป็นช่วงสั้น ๆ แต่สามารถกักเก็บน้ าไว้ 

ในฤดูแล้งได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งต้นน้ าล าธาร น้ าที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล ส าหรับบริโภคจะ
ได้จากน้ าฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พื้นที่เหมาะแก่การท าไร่ และพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง 

 

3) ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  เป็นลักษณะของ 
มรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  มีอากาศร้อนอบอ้าว  และลมร้อนพัด 
ผ่านโดยในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด  โดยมีอุณหภูมิในช่วง  29-32  องศาเซลเซียส 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  ส่วนใหญ่ประมาณน้ าฝนจะได้รับอิทธิพลจากลม 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และพายุดีเปรสชั่นท าให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 

-   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  และความกดอากาศจะหนาวเย็นเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

 

4) ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินผุ ดินร่วนซุยปนทราย พื้นที่เหมาะสมแก่การท าไร่ และพืชล้มลุกหรือไม้ 

ยืนต้นประเภททนแล้ง 
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(1) ด้านการเมืองการปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

หมู่ที่  1  บ้านล าสนธิ  ผู้ปกครอง นายสมนึก  ตาเม่น       ผู้ใหญ่บ้าน     
หมู่ที่  2  บ้านท่าเยี่ยม ผู้ปกครอง นายชัชเชาว์ฤทธิ์ เตียวตระกูล  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโพธิ์งาม ผู้ปกครอง นายสุรินทร์  เทศนา       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านโค้งกุญชร ผู้ปกครอง นายวีระ วรรณโสภณ       ก านันต าบล 
หมู่ที่  5  บ้านหนองนา ผู้ปกครอง นายบุญนาค ฮวบขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านโค้งล าสนธิ ผู้ปกครอง นางสุภาภรณ์ รัญโญ             ผู้ใหญ่บ้าน 
 

2) การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงป๎จจับัน จ านวน 6 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น(นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล)จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 6 หมู่บ้าน รวม 12 คน ดังนี้ 
 
  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นางวันทนา  บุญหรรษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
2. นายณรงค์ บุญนารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
3. นายสมควร ไม้ตะเภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
4. นายบุญเลิศ บุญทาทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ( ปัจจุบันมี 9 คน) ประกอบด้วย 
1. นายบุญเรือง  เชิดชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายสมพิศ สมบูรณ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายจ าลอง สุทธา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 2 
4. นายสายันต์ น้อยเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 3 
5. นายคมสันต์ สุขอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 3 
6. นายมาโนช เกิดภาคี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 4 
7. นายพิทูล พุฒปูอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 5 
8. นางอนงค์ กาญจนลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที ่6 
9. นางสาวประไพร ศรีหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 6 
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(2) ด้านประชากร 

1) ข้อมูลจ านวนประชากร ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เพศ จ านวนประชากร (คน) 
 

1 
 

บ้านล าสนธิ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

ชาย 261 261 215 
หญิง 276 276 267 

รวม 533 533 518 
2 บ้านท่าเยี่ยม ชาย 200 200 197 

หญิง 197 197 203 
รวม 397 397 400 

3 บ้านโพธิ์งาม ชาย 267 267 267 
หญิง 296 296 300 
รวม 563 563 567 

4 บ้านโค้งกุญชร ชาย 169 169 167 
หญิง 174 174 176 

รวม 343 343 343 
5 บ้านหนองนา ชาย  338 338 336 

หญิง 298 298 296 
รวม 633 633 632 

6 บ้านโค้งล าสนธิ ชาย 318 318 315 
หญิง 322 322 334 

รวม 640 640 649 
รวมทั้งสิ้น         3,113        3,113       3,109  

 
หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 
1 บ้านล าสนธิ 330 327 182 
2 บ้านท่าเยี่ยม 147 146 148 
3 บ้านโพธิ์งาม 184 183 188 
4 บ้านโค้งกุญชร 124 123 126 
5 บ้านหนองนา 213 213 213 
6 บ้านโค้งล าสนธิ 104 204 205 

รวมทั้งสิ้น        1,196         1,196 1,062 
 
 

4 



 

  
 

 
(3) สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
ต าบลล าสนธิ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนบ้านล าสนธ ิ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลล าสนธิ  
1.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลล าสนธิ 

                2)  สาธารณสุข 
2.1 สาธารณสุขอ าเภอล าสนธิ จ านวน  1  แห่ง 
2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าสนธิ  จ านวน  1  แห่ง 

2) ยาเสพติด 
ป๎ญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝูาระวัง จ านวน 6 หมู่บ้าน 

3) การสังคมสงเคราะห์ 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลล าสนธิ จ านวน 455 คน ผู้พิการ  จ านวน 124 คน และผู้ปวุยเอดส์  
จ านวน 4 คน 

(4) ระบบบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯ) 

1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯ) มีถนนทั้งสิ้น     สาย ได้แก่ 
1) ถนนลาดยาง              จ านวน    2    สาย  ความยาว   2,805 เมตร 
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน   32   สาย  ความยาว 27,588 เมตร 
3) ถนนลูกรัง                  จ านวน   24   สาย  ความยาว   1,276 เมตร 
4) ถนนหินคลุก               จ านวน   17   สาย  ความยาว 14,790 เมตร 
5) ถนนดิน                     จ านวน   1     สาย  ความยาว   1,200 เมตร 

 
2) การไฟฟูา 

                     มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้านมีอัตราการใช้ไฟฟูาร้อยละ 90 และไมม่ีไฟฟูาสาธารณะ                
จ านวน  4 ครัวเรือน 

3) ประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาครอบคลุม  ครบทุกหมู่บ้าน 

4) โทรศัพท์ 
ป๎จจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
(5) ระบบเศรษฐกิจ 

1) การเกษตร 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลล าสนธิ จ านวน 517 ครัวเรือน   
- มีพ้ืนที่ทัง้หมด 17,587.79 ไร่   
- พ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 12,585.68 ไร่   
- ที่อยู่อาศัย 5,002 ไร่  
- พ้ืนที่ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 10,355.41 ไร่  
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2) การประมง ต าบลล าสนธิ รวม 98 ราย ดังนี้ 

- หมู่ 1  จ านวน 15 ราย 
- หมู่ 2  จ านวน 19 ราย 
- หมู่ 3  จ านวน 14 ราย 
- หมู่ 4  จ านวน 11 ราย 
- หมู่ 5  จ านวน 21 ราย  
- หมู่ 6  จ านวน 18 ราย 

3) การปศุสัตว์ 
   ต าบลล าสนธิ มีการปศุสัตว์ คือ  
   3.1 สุนัขและแมวรวมทั้งหมด 1,143 ตัว แยกเป็น 
       - สุนัขท้ังหมด 822 ตัว  เพศผู้ จ านวน 485 ตัว เพศเมีย จ านวน 337 ตัว 
       - แมวทั้งหมด 321 ตัว  เพศผู้ จ านวน 153 ตัว เพศเมีย จ านวน 168 ตัว 
4) การบริการ 
    มีอู่ซ่อมรถ  5  แห่ง 
    โรงสีข้าวขนาดเล็ก          1 แห่ง 
    บริการล้างรถ                1 แห่ง 
5) การท่องเที่ยว 
    ในพ้ืนที่ต าบลล าสนธิ มีน้ าตก-น้ าโตน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม และหมูที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
6) อุตสาหกรรม 
    ต าบลล าสนธิ ไมม่ีโรงงานอุตสาหกรรม         

(6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1) กลุ่มเกษตร    6 กลุ่ม 
2) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  1 กลุ่ม 
3) กลุ่มแปรรูปสมุนไรลูกปะคบ  1 กลุ่ม 
4) กลุ่มเลี้ยงเป็ดเนื้อ   1 กลุ่ม 
5)  กลุ่มท าซาลาเปา   1 กลุ่ม 
6)  กลุ่มท าพริกแกง   2 กลุ่ม 
7)  กลุ่มตะกร้าปอปุาน   2 กลุ่ม 
8)  กลุ่มไม้กวาดทางมะะพร้าว  1 กลุ่ม 
9) กลุ่มบทบาทสตรี   1 กลุ่ม 
10)  กลุ่มสตรี    6 กลุ่ม 
11) กลุ่มเพาะเห็ด   1 กลุ่ม 
12) กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ   1 กลุ่ม 
13) กลุ่มเลี้ยงแพะ   2 กลุ่ม 
14) กลุ่มเลี้ยงหมู   1 กลุ่ม 
15) ฟาร์มไก่ต าบลล าสนธิ                   1 แห่ง 
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(7) แรงงาน 
                     ราษฏรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านาปลูกข้าว ไร่
ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง พืชสวน พืชผัก ส่วนที่เหลือท าอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

(8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

ประชาชนต าบลล าสนธินับถือศานาพุทธ โดยมีมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด มีจ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

- วัดล าสนธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
- วัดบ้านท่าเยี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
- วัดบ้านหนองนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

2) ประเพณีและงานประจ าปี 
- เดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
- เดือนพฤษภาคม ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
- เดือนกรกฏาคม ประเพณีเข้าพรรษา 
- เดือนตุลาคม  ประเพณีออกพรรษา 
- เดือนธันวาคม-มกราคม สวดมนต์ข้ามปี 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลล าสนธิ มีการท าเกษตรอินทรีย์ มีการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เช่น  

ตะกรา้ กระด้ง สู่ม ฯลฯ 
                    ภาษาถ่ินส่วนมากใช้ภาษากลาง  และภาษาท้องถิ่นของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในต าบลล าสนธิ 
เช่นภาษาไทยโคราช ภาษาอิสาน เป็นต้น 

4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ต าบลล าสนธิมีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ คือ ตะกร้าปอปุาน เครื่องจัก 

สานจากไม้ไผ่ ลูกปะคบสมันไพร 
(9) ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) น้ า 
ล าห้วย, ล าน้ า   9 สาย 
ฝายเก็บน้ าขนาดเล็ก  1 แห่ง 

คลองล าสนธิ                           1 แห่ง 
 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
หมู่ที่ บ้าน ฝาย ประปา บ่อโยก ถังเก็บน้ า 
1 ล าสนธ ิ 4 8 - 9 
2 ท่าเยี่ยม 3 3 1 6 
3 โพธิ์งาม 4 3 3 23 
4 โค้งกุญชร 3 5 - 9 
5 หนองนา 7 6 1 15 
6 โค้งล าสนธิ 1 4 - 10 

รวม 22 29 5 72 
7 



 

  
 

 
2) ป่าไม้ 

ต าบลล าสนธิไม่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาไม้ 
3) ภูเขา 

ต าบลล าสนธิมีเทือกเขาพังเหยกั้นแนวเขตติดต่อระหว่างต าบลล าสนธิ กับอ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูม ิ

4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      ต าบลลสนธิมีทรัพยากรธรรมชาติทที่ส าคัญคือ มีคลองล าสนธิไหลผ่าน และภูเขามีปุาไม้            
ที่ยังสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ความสัมพันระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี 

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การสร้างเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาในระยะ 
20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๎่งทะเล 
  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
  7) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้ า 
  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศาฐกิจชุมชน 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) การสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือติอการด ารงชีวิตของคนสูงวัย 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1)  การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการจัดระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ 
  3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช่เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) การปรับปรุง ทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  4) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่
เสนอความเห็นทางกฏหมายให้มีศักยภาพ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์เป็นป๎จจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 ยุทธศาตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ลดป๎จจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับประบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
  6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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 ยุทธศาตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
  3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตาม
หลักป๎ชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม 
  2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
                     1.การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
                     2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
                     3.แก้ไขป๎ญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
                     4.ส่งเสริมการผลิตการบรโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. สนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกแกก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งด้านทรัพยการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3. การส่งเสริมให้ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานพัฒนาอื่นๆภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลใน
สังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภาริจและคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมหาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับให้การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. ปูองกันและปราบการการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยากศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เร่งส่งเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และเชิงสังคม 
  2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technoperneur) 
  3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2. การพัฒนาเมือง 
  3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ขยายความร่วมมือกับทางทางและการลงทุนที่เป็นมิตรกะบประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
  2. พัฒนาความเชื่มโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมกรอบอความร่วมมือ
อนุภาคภายใต้แผนงาน DMS, ACMECS, IMT- GT ,BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานรากของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
  4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Qutward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
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  5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภาคและภูมิภาพที่มีความสเมอภาคกัน 
  6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
  9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 
 

3) แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว.4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  

2556 ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยการเกษตร
ที่ส าคัญ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช พืชไร่ และปศุสัตว์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ผลิตภัณฑ์จากภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอด การแก้ไขป๎ญหาน้ าท่วม 
  2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
      ลุ่มน้ า หมายถึง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ปุาสัก ตลอดจนล าน้ าสาขา อันเป็นวริเวณพ้ืนที่ที่มีความ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สระบุรีและจังหวัดอ่างทอง 
     ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผู้พันกันโดยมีกรุงศรี
อยุธยาเป็นศูนญืกลางทั้งด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นราชธานี แห่งที่ 
2 โดยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อ่างทองหรือแขวงวิเศษชัยชาญ
และเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ 
    ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ าและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยมุ่ง
สร้างคุฯค่าจากภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
                      ประเด็นการพัฒนา 
                      1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
                      2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
                      3. การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
             4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
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  3. พัฒนาจังหวัดลพบุรี 
      วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
      ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
      เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุขมีเปูาหมายสู่การสร้างเศรษฐกิจ 
สังคม ที่เข้มแข็งสุขภาวะที่ดีอย้างยั่งยืนและการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้างความ
เข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งประชาชนทุก
ระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
     องค์ประกอบเมืองแห่งความสุข 

1. การมีสุขภาวะที่ดี 
2. เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3. สังคมคุณภาพ 
4. สภาพแวดล้อมที่ดี 
1. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกาและเสริมสร้างศักยาภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
           ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี                       

และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) วิสยัทัศน์  
“การศึกษาดี มีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมหลักธรรมาภิบาล ประชาชนเป็นสุข” 

2) ยุทธศาตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา นันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3) เป้าประสงค์ 
1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และได้รับความ 

สะดวก 
  2) ประชาชนอยู่ดีมีสุขและสุขภาพอนามัยที่ดี และการท่องเที่ยวในพื้นที่มีคุณภาพ 
  3) สังคมมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต และประชาชนมีความสามัคคี 
  4) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาดี มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
  6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนครั้ง หรือกิจกรรมที่ด าเนินโครงการ จ านวนโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือบริการ 

สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  2) โดยวัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
  3) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแยกประเมินแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าระดับอยู่ที่พอใจ – พอใจมาก 
  4) ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 
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5) ค่าเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร การขยายเขตไฟฟูา
และโทรคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
การรปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
การเฃด าเนินเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณ๊ และคุณภาพชีวิต 

พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข 
การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์สนับสนุนทรัพยาการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกีฬา นันทนาการ 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการออกก าลังกายและกีฬา 
สนับสนุนพัฒนาเชิงนิเวศและสวนสาธารณะ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

  
 

 
6) กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   กลุยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
   กลยุทธ์ที่ 3 การขยายเขตไฟฟูาและการโทรคมนาคม 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 1 กการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
   กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 4 การด าเนินเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ลัคุณภาพชีวิต 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   กลยุทธ์ที่ 2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา นันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อิม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการออกก าลังกายและกีฬา 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนพัฒนาเชิงนิเวศและสวนสาธารณะ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาตร์ในภาพรวม 
     จากประเด็นความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ในต าบลล าสนธิ เพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประชาชนในพื้นท่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จุดแข็ง (STRENGTH) ประกอบด้วย 

1) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
2) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
3) บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4) มีการสร้างจิตส านึกและจรรยาบรรณพนักงานส่วนต าบล 
5) มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
6) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียน 

ระดับประถมศึกษารองรับเยาวชนในพื้นท่ี 
  จุดอ่อน (WEAKNESS) ประกอบด้วย 

1) งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ 
2) ขาดกฎหมายที่ออกจากท้องถิ่นรองรคับภารกิจต่างๆ 
3) ขาดการวางระบบฐานข้อมูลที่ดี 
4) การณรงค์และประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม 
5) ขาดการวางระบบตรวจสอบภายในที่ดีและเป็นระบบ 
6) ขาดความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นท่ี 

                โอกาส (OPPORTUNITY) ประกอบด้วย 
1) รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขป๎ญหาและพัฒนาด้านต่างๆ 
3) หน่วยงานอ่นให้การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาต าบล 
4) รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประตูอาเซียน 
5) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
6) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2547 ท าให้ท้องถิ่นได้รับกระจาย 

อ านาจมากข้ึน 
  อุปสรรค ( THREAT) ประกอบด้วย 

1) ป๎ญหาภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม 
2) มีการอพยพแรงงาน 
3) ประชาชนขาดความสนใจในข้อมูลข่าวสาร 
4) ป๎ญหาทางการเมืองท าให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5) ขาดความร่วมมือของประชาชน 
6) ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ 
7) ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตขายได้ราคาต่ า 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 

1) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
2) แนวโน้มในการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
3) แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง - 

การเกษตร ส านักปลัด 
กองช่าง 

- 

การพาณิชย์ กองช่าง - 
  - 

2 ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
กองช่าง 

- 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด - 

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประเพณี
และคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา ส านักปลัด - 
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด - 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ - 
สาธารณสุข ส านักปลัด - 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

- 

4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกีฬา
นันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะชุมชน กองช่าง - 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
กองช่าง 

- 

5 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

- 

งบกลาง งบกลาง ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

- 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
              แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษบกิจ 
1.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

24 

 
 

9,650,000 

 
 

16 

 
 

7,750,000 

 
 

8 

 
 

3,250,000 

 
 

5 

 
 

2,350,000 

 
 

9 

 
 

4,100,000 

 
 

62 

 
 

27,100,000 

1.2 แผนงานการ
พาณิชย ์

3 1,070,000 1 70,000 - - - - - - 4 1,140,000 

1.3 แผนงาน
การเกษตร 

11 2,850,000 12 3,005,000 9 1,985,000 6 1,085,000 7 - 45  8,925,000 

รวม 38 13,570,000 29 10,852,000 17 5,235,000 11 3,435,000 16 4,100,000 110 38,750,000 
2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างชมชนให้เข้มแข็ง 
2.1 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 

13 

 
 
 

2,790,000 

 
 
 

13 

 
 
 

2,790,000 

 
 
 

13 

 
 
 

2,790,000 

 
 
 

13 

 
 
 

2,790,000 

 
 
 

13 

 
 
 

2,790,000 

 
 
 

65 

 
 
 

13,950,000 
2.2 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
7 

 
669,000 

 
7 

 
669,000 

 
7 

 
669,000 

 
7 

 
669,000 

 
7 

 
669,000 

 
35 

 
3,345,000 

รวม 20 3,459,000 20 3,459,000 20 3,459,000 20 3,459,000 20 3,459,000 100 17,295,000 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

2,714,550 
 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

2,714,550 
 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

2,714,550 
 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

2,714,550 
 

 
 
 
 

37 

 
 
 
 

3,551,000 

 
 
 
 

181 

 
 
 
 

14,409,200 

3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
14 

 
1,628,000 

 
14 

 
1,628,000 

 
14 

 
1,628,000 

 
14 

 
1,628,000 

 
14 

 
1,628,000 

 
70 

 
8,140,000 

3.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

5 358,000 5 358,000 5 358,000 5 358,000 5 358,000 25 1,790,000 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 9 356,000 9 356,000 9 356,000 9 356,000 9 356,000 45 1,780,000 
3.5 แผนงานงบกลาง 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000 

รวม 65 5,056,550 65 5,056,550 65 5,056,550 65 5,056,550 66 7,893,000 326 28,119,200 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการ
กีฬา นันทนาการ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

420,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

420,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

420,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

420,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

420,000 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

2,100,000 

4.2 แผนงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

3 390,000 3 390,000 3 390,000 3 390,000 4 390,000 16 1,955,000 

รวม 9 810,000 9 810,000 9 810,000 9 810,000 10 815,000 46 4,055,000 
5) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วม 
5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

18 

 
 

3,475,200 

 
 

18 

 
 

3,475,200 

 
 

18 

 
 

3,475,200 

 
 

18 

 
 

3,475,200 

 
 

18 

 
 

3,475,200 

 
 

90 

 
 

17,376,000 

5.2 แผนงานงบกลาง 7 5,230,000 7 5,230,000 7 5,230,000 7 5,230,000 7 5,230,000 35 26,150,000 

รวม 25 8,705,200 25 8,705,200 25 8,705,200 25 8,705,200 25 8,705,200 125 43,526,000 
รวมท้ังสิ้น 157 31,600,750 148 28,882,750 136 23,265,750 130 21,465,700 137 24,972,200 578 131,745,200 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางรุ่งนภา นาทอง 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4   เมตร 
ยาว  130  เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สาย  
โอพานิชย์ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4   เมตร 
ยาว 400   เมตร 

800,000 800,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เข้าไร่นายประเสริฐ     
โพธิ์ประสาน 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4   เมตร 
ยาว 400   เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางบุญนาค ไชยรักษ ์

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที ่1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4   เมตร 
ยาว 200   เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายชัชเชาว์ฤทธิ์ 
เตียวตระกลูถึงบ้านนาย
พงษ์ศิลป์ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 2 บ้าน      
ท่าเยี่ยม กว้าง   5  
เมตร ยาว  500  
เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟ๎ลติกส์ คสล.สายท่า
เยี่ยม-โพธิ์งาม  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 2,3 จากบ้าน
น.ส.ทิพรส-บ้าน    
อ.ธรรมศักดิ์  กว้าง 
8  เมตร ยาว  500  
เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 ก่อสร้างถนน คสล.จากไร่
นายปรีชา ค าพงษ์ ถึงไร่
นายวิทูรย์ วงจันทึก   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง   4  เมตร ยาว  
500  เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางบพิษ แนม
ประนาม  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง   4  เมตร ยาว  
300  เมตร 

- 450,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ท่าเยี่ยม-โพธิ์งาม     
(ลบ.ถ.102-01) 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง   5  เมตร ยาว  
200   เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(LPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 ก่อสร้างถนน คสล.เลียบ
ชายคลองเกตุ จุดเริ่มต้น
บ้านนางลออ เยาวภา 
สิ้นสุดไร่นางส าราญ จูมจัน
ทึก   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   4  
เมตร ยาว  1,500  
เมตร พร้อมวางท่อ 1 
จุด ขนาด Ø 0.40 ม. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เรียบคันสระสาธารณะ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง   4  เมตร ยาว  
300   เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางสุภาวนา บุญนา
รักษ์   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   4  
เมตร ยาว 160   
เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายศักดา ศรีวิเชียร 
ถึงทางเข้าไร่น.ส.ปราณี 
เกิดภาคี   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   4  
เมตร ยาว 500   
เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายสะอาด ดาวขุน
ทด ถึงบ้านนายมานพ 
ดาวขุนทด   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 6 บ้านโค้ง  
ล าสนธิ กว้าง   4  
เมตร ยาว  400  
เมตร พร้อมวางท่อ 
1 จุด ขนาด Ø 
0.40 ม. 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
เข้าที่ก านันวีระ วรรณ
โสภณ   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 1 บ้าน    
ล าสนธกิว้าง  5   
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
ไร่นางกุหลาบ ถึงไร่นาย
สนิท ศรีชมพู   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   5  
เมตร ยาว 400   
เมตร 

400,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ไร่นายสมศักดิ์ บัวไข ถึงไร่
นายสมชาย บรรเทิงจิตร    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 6 บ้านโค้ง
ล าสนธ ิกว้าง  4   
เมตร ยาว 800   
เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(LPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
บ้านนายสมพงษ์ สุวรรณ
ภักดี   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 6 บ้านโค้ง
ล าสนธกิว้าง  4   
เมตร ยาว  200  
เมตร 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ไร่นายพล บุญนารักษ์  ถึง
ไร่นายสมชาย มาระเนตร   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 6 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   5  
เมตร ยาว 400   
เมตร พร้อมท่อ 
คสล. 0.60 เมตร 
จ านวน 2 จุด 

- 400,000 400,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายไร่นายพงษ์เทพ 
สุทธาถึงไร่นายชิน   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านใหม้ีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 2 บ้านท่า
เยี่ยม กว้าง  4   
เมตร ยาว  250  
เมตร 

- - - - 350,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
30

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

21 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายเข้าไร่นายประจวบ 
ชนะน้อย   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
จากถนนดินลูกรังเดิม
ถึงคลองล าสนธ ิกว้าง   
4  เมตร ยาว 250   
เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายไร่นางต้อยถึงคลอง
ล าสนธิ (ซอย1)   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม  
กว้าง 5   เมตร ยาว 
1,050   เมตร พร้อม
ว่างท่อ 4 จุด ขนาดØ 
0.30 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายไร่นายประเสริฐ 
กลิ่นนวล ถึงไร่นาย
ประคอง ไมต้ะเภา    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง  4    เมตร ยาว 
200   เมตร 

- - - - 400,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

24 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดซอยเข้าไร่นางสายทอง 
รอดทรัพย์   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
จุดเริม่ต้นซอยเข้าไร่
นางสายทอง รอด
ทรัพย์  กว้าง 5    
เมตร ยาว  500  
เมตร พร้อมวางท่อ 1 
จุด ขนาด Ø 0.40 
เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดจุดเริ่มต้นบ้านนาย
เฉลียว ทับคลา้ยถึงไร่  
นางกรี   พุทธศรี    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง  4   
เมตร ยาว 200   
เมตร 

- - 400,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

26 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายเข้าไร่นางกรี   
พุทธศรี    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้านโค้ง
กุญชร เริ่มต้นจากไร่
นายโชคพุตสี ถึงไร่
นางกรี พุทธศรี 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว    500 เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายซอยเข้าไร่นาย     
สุพิชัย นวลเชิด    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา จุดเริม่ต้นจาก
ถนนสาย 2260  
ถึงนา นางล าพันธ ์  
ชินจันทึก กว้าง 4     
เมตร ยาว  850  
เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

28 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดซอยบ้านนายเกลียว 
สุขนิล  ถึงไร่นายประสาน 
สุขนิล   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4  เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดซอยบ้านนาง  วันเพ็ญ  
วงศ์ซา    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

30 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดซอยบ้านนาง  วันเพ็ญ  
วงศ์ซา    

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภาย ใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบด
อัดสายเข้าบ้าน นายอู๋ ถ้ า
กลาง 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภาย ใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
สายไร่นายสุภกิจ   

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภาย ใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  3-4 
เมตร  ยาว 1,000   
เมตร  

500,000 - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

33 ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
บ้านโค้งล าสนธ-ิหนอง
นา  ( ลบ.ถ.102-07) 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 5,6 บ้านโค้ง  
ล าสนธ-ิหนองนา 
กว้าง 4  เมตร ยาว    
450  เมตร 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

34 ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายไร่นายบญุม-ีคลอง
ล าสนธิ หมู่ 3 (ซอย 1 ) 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 
กว้าง 5    เมตร ยาว  
800  เมตร พร้อม
วางท่อ จ านวน 2 จุด 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก ลดป๎ญหาการ
ท่วมขัง 

หมู่ 6 จุดเริ่มต้นบ้าน
นายหง่อย วรรณทอง 
ถึงถนนสาย 205 
ระยะทาง 150 เมตร 

  100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

36 วางท่อระบายน้ าซอย
บ้านนางแส อาจพัง
เทียม หมู่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก ลดป๎ญหาการ
ท่วมขัง 

หมู่ 6 จุดเริ่มต้น
บ้านนางแส อาจพัง
เทียม ถึงบ้านนาย
ลิบ วาจาอ่อน  
ระยะทาง 200 
เมตร 

  200,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างท่อระบายน้ าทิ้ง
ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก ลดป๎ญหาการ
ท่วมขัง 

หมู่ 6 จุดเริ่มต้น
บ้านนางสนิท     
บุญนารักษ์ ถึง  
บ้านนางด า กองทอง 
ระยะทาง 150 
เมตร 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.สายบญุเพียงฟารม์ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4  เมตร  ท่อ 
คสล.ขนาด 0.60 
เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

รวม  38  โครงการ           
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.2 แผนงานพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างระบบประปาและ
ขยายเขตประปา 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
มีน้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

500,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อแก้ไขป๎ญหาให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
มีน้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

500,000 - - - - ร้อยละ 100 
ของครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

3 ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ า เพื่อปรับปรุงระบบ
น้ าดื่มให้ได้
มาตรฐาน เพื่อใช้
บริโภค 

หมู่ที่ 1,2      
ต าบล   ล าสนธ ิ

70,000 70,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

รวม     3    โครงการ           

            
38 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ขุดลอกคลองเกตุจาก
บ้านนางลออ เยาวภา 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4     
บ้านโค้งกุญชร 

 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลอง
สาธารณะ(คลองโปุง) 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขัง  

หมู่ที่ 2     
บ้านท่าเยี่ยม 

 

500,000 - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80   
ของหมู่บ้านที่
ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี ้

ระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวก
ลดป๎ญหาการท่วม 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นในต าบลล าสนธ ิ

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้
ดิน 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านทีไ่ดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและภัย
แล้ง 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 ขุดลอกคลอง
สาธารณะไร่นาย   
กลมวิช  พุทธศรี 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4     
บ้านโค้งกุญชร 

 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลองข้างวัด
หนองนา 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองนา 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

6 ขุดลอกคลองหนอง
ช้างตาย 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5    
บ้านหนองนา 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

7 ขุดลอกฝายกลุ่มแสน
สุข 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5    
บ้านหนองนา 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8 ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า 
จ านวน 2 แห่ง 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขงัและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 2 
 บ้านท่าเยี่ยม 

 

200,000 - 200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า
หมู่ 3 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 3  
บ้านโพธ์ิงาม 

- - 200,000 - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

10 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณไร่นายศักดา 
ศรีวิเชียร 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 4  
บ้านโค้งกุญชร  

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
สาธารณะ   

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดปญ๎หา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองนา  

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

12 ส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมถ่ายทอดความรู้
ทางด้านเทนโนโลยีทาง
การเกษตรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า 

เกษตรกร
ต าบลล าสนธ ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ทางด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

13 ส่งเสริมการปลูกและ
การขยายพันธ์ุมัน   
ส าประหลัง 

เพื่อส่งเสริมและขยายพันธ์ุมัน
ส าประหลังในพื้นที่ต าบลล า
สนธ ิ
 

เกษตรกร
ต าบลล าสนธ ิ

65,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรไดม้ี
ความรู้ทางด้าน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

14 ส่งเสริมการผลติผัก
ปลอดภัยเพื่อสรา้ง
ความมั่นคงทางด้าน
อาหารของชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อ
บริโภคและมีความปลอดภยั 

หมู่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนรู้จักการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อบรโิภค
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

15 ส่งเสริมการปลูกตาม
มาตรฐานเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อ
บริโภคและมีความปลอดภยั 

หมู่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนรู้จักการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อบรโิภค
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
  1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

16 แหล่งเรียนร้าน
การเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าต าบลล าสนธิ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนร้าน
การเกษตรและเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าต าบลล าสนธ ิ

หมู่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

- 20,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนรู้จักการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อบรโิภค
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

17 โครงการปลูกผัก   
ร่วมใจ ณ วัดหนองนา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อ
บริโภคและมีความปลอดภยั 

หมู่ 5      
บ้านหนองนา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนรู้จักการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อบรโิภค
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

รวม  17 โครงการ           
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารการท่องเที่ยว  3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 สนับสนุนโครงการของ
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดต าบลล าสนธ ิ

เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ภัยจากสิ่งแสพติดในต าบล
ล าสนธ ิ

จัดกิจกรรมด้านการ
ปูองกัน บ าบัด การ
ให้ความรู้ หมู่ที่ 1-6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ท าให้ชุมชนลด
ป๎ญหายาเสพตดิ
ลง 

ส านักปลดั 

2 อบรมรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ภัยจากสิ่งแสพติดในต าบล
ล าสนธ ิ

เยาวชน หมู่ 1-6 
จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ของเยาวชนท่ีมี
ความรู ้

ท าให้ชุมชนลด
ป๎ญหายาเสพตดิ
ลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV (กล้องวงจรปิด) 

เพื่อใช้ในการปูองกันและ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
จุดเสีย่ง/อันตราย 

จ านวน 6 จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
และมีความ
ปลอดภัยจากสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนอปพร.ต.ล าสนธ ิ

เพื่อเตรียมการเฝูาระวัง
เตรียมความพร้อมต่อภยั
พิบัติที่อาจเกิดขึ้นในต าบล
ล าสนธ ิ

อผพร.จ านวน            
50 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 70 ของ   
อปพร.มีความรู้
และปฏิบตัิงาน
ได ้

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
และมีความ
ปลอดภัยจากสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารการท่องเที่ยว  3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการขับขี่ปลอดภยั
ห่างไกลอุบัตเิหต ุ

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรู้ 
และเข้าใจกฏจราจร 

ประชาชน   
และเยาวชน

จ านวน             
60 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนรู้ และ
เข้าใจกฏจราจร
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการปูองกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยต าบลล าสนธ ิ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่นการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้
ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
พิบัติต่างๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วเลือและมี
ความปลอดภัย
จากสาธารณภยั 

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรม/รณรงค์
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหนา้ที่และ
ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ี    
และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านกัปลดั 

8 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ   
ประชาชนในต าบล
ล าสนธ ิ

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารการท่องเที่ยว  3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ภัยพิบัติต่างๆให้กับ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนใน
พื้นที่และผู้ที่เดินทางในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต ์

ตั้งจุดบริการ
จ านวน 1 แห่ง
ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่และ
สงกรานต ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนท่ีใช้
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส านักปลดั 

10 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง (ใช้ไฟบ้านตนเอง) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-6 
จ านวน 50 ดวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีมี
ความปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

11 โครงการรติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ (โซล่าเซล) 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-6 
ระยะทาง     
หมู่ ละ 1 
กิโลเมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 50 ของ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี 

ท าให้เยาวชนรู้จัก
ความสามัคคี ท า
ประโยชน์ต่อสาธา
ระสังคม 

    กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   

             องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารการจัดการท่องเที่ยว  3.ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

2.ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

                    2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
    (บาท) 

 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

12 ติดตั้งกระจกส่องทาง
จุดเสีย่งบนถนน 

เพื่อลดป๎ญหาการ
เกิกอุบัติเหตุในการ
ใช้รถใช้ถนน 

หมู่ที่ 1-6 ต าบลล าสนธิ             500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดการเกิด
อุบัติเหตุใน

หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการได้อย่างท่ัวถึง 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารการจัดการท่องเที่ยว  3.ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

2.ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

              2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
    
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

13 ก่อสร้างปูาย
ประชาสมัพันธ์ช่ือถนน/
ช่ือซอย 

เพื่อบอกช่ือถนน/ซอย
ในหมู่บ้าน เพื่อความ
สะดวกในการค้นหา
และสะดวกในการ
สัญจร 

หมู่ 1-6               
1.ปูายชื่อถนน       
14 สาย                     
2.ปูายชื่อถนนซอย 
14 สาย 

200,000- 200,000- 200,000 200,000 
 

200,000 ร้อยละ 80         
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

รวม 13  โครงการ           
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารการท่องเที่ยว  3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
              2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการค่ายเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด 

เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการทุจริต คอรัปชั่น มี
ทัศนคติ จิตส านึก ค่านิยมใน
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เยาวชนต าบล ล าสนธิ 
จ านวน 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 รอ้ยละ80 ของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการทุจริต คอรัปชั่น 
มีทัศนคติ จิตส านึก ค่านยิม
ในความซ่ือสัตย์ สุจริต 

กองสวัสดิการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างผู้สูงอายุ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
สู่ความยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายุในต าบล    
ล าสนธิ 

75,000 75,000 75,000 75,000 
 

75,000 ร้อยละ 100     ของ
ผู้สูงอายุในต าบล า

สนธิได้รับการพัฒนาฯ 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสจ านวน 
2 รุ่นๆละ 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 
 

50,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ

การพัฒนา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 

4 โครงการเยาวชนจิตอาสา
ท าความดี 

เพื่อให้เยาวชนรู้จักความ
สามัคคี ท าประโยชน์ต่อ
สาธารณะสังคม 

เยาวชนต าบลล าสนธิ 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 
 

10,000 ร้อยละ 50 ของ
เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี 

ท าให้เยาวชนรู้จักความ
สามัคคี ท าประโยชน์ต่อ
สาธาระสังคม 

กอง 
สวัสดิการ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารการท่องเที่ยว  3.การพัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ประชาชนและกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 

ประชาชนในต าบลล า
สนธิ จ านวน 4 รุ่น ๆ

ละ 30 คน 

64,000 64,000 64,000 64,000 
 

64,000 ร้อยละ80       
ของเยาวชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 50 ประชาชน
ในต าบลได้รับการ
พัฒนาอาชีพ 

กอง
สวัสดิการ 

6 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น และส่งิสรมิค
วามเข้าใจของสมาชิกใน
ครอบครัว 

ประชานต าบล าสนธิ 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000- 20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80      
ของครอบครัว
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ครอบครัวมีความ
อบอุ่น และส่งิสริมค
วามเข้าใจของสมาชิก
ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อปท. 

เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาฯให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสาธรณภัย และ
สนับสนุนโครงการจติอาสา
พระราชทาน 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภันพิบัติประจ 
อบต.ล าสนธิ จิตอาสา

จ านวน 50 คน 

300,00
0 

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 จิตอาสาต าบล     
ล าสนธิ มี

ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ฯมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น และ
สนับสนุนโครงการจติ
อาสาพระราชทาน 

ส านักปลดั 

รวม 7  โครงการ           
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
            3.1 แผนงานการศึกษา  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                 งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ของคณะครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็กได้
ศึกษาดูงานและเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเด็ก 

บุคลากร  
ศูนย์เด็กฯ 

อบต.ล าสนธ ิ

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ80 ของ
บุคลากรมี
ความรู้ในการ
พัฒนาเด็กฯ 

ครูผูดู้แลเด็กมี
มุมมองที่กว้างไกล
และเห็นความส าคัญ
กับการจัดการเรยีน
การสอน 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการทัศนศึกษานอก
ห้องเรียนและพัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อพัฒนากระตุ้น
พัฒนาการเด็กใน
การศึกษาและเรยีนรู้นอก
สถานท่ี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.ล าสนธ ิ

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

เด็กมีพัฒนาการ
เพิ่มมากข้ึน 

กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กและมีความรู้
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกห้องเรียน 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการนิเทศติดตามผล
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธ ิ

85,000 
 

85,000 
 

85,000 
 

85,000 
 

85,000 
 

ร้อยละ100เด็ก
มีพัฒนาการเพิ่ม
มากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครูที่มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการเยี่ยมบ้านสรา้ง
ความสัมพันธ์ 

เพื่อให้ครูและเด็กและ
ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคต ิ

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธ ิ

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ออกเยี่ยมบ้าน
เด็ก ครบร้อยละ
100 ของเด็ก 

เพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างครู นักเรียน
และผูป้กครอง 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                    3.1 แผนงานการศึกษา  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ความส าคญักับ
ศาสนาและปลูกฝ๎งเด็กนับ
ถือศาสนา 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธ ิ

2,000 2,000 2,000 2,000 
 

2,000 
 

นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

ผู้เรยีนร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา
และได้รับ
ประสบการณ์จริง 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา 

เพื่อใหผู้้ปกครองและเด็ก 
ได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธ ิ

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 5,000 
 
 

5,000 
 

นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

เด็กรู้จักประเพณี
ลอยกระทง 

ส านักปลดั 
 

7 โครงการประกันคณุภาพ
สถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณภาพด้านการศึกษา 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธ ิ

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                  3.1 แผนงานการศึกษา 

 
54 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญาและประสบ 
การณ์ที่ดี และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก และพัฒนา
ตนเองไดต้ามศักยภาพ 

พื้นที่  
อบต.ล าสนธ ิ

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 
 

40,000 ร้อยละ 80 ของเด็กใน
ต าบลได้ร่วมงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิ๎ญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคดิ กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

ส านักปลดั 
 

9 โครงการผลติสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู ้

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 

5,000 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 
 

ร้อยละ100 ของ
ผู้เรยีนมีสื่อการเรียน
การสอนครบ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็มมีวัสดุการ
เรียนเพียงพอใน
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู ้

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุร ีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                  3.1 แผนงานการศึกษา 

55 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยั 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระเบียบ
วินัยและเสรมิสร้าง
ระเบียบวินยัให้กับตนเอง
และเพื่อน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธ ิ

- -- -- -- -- ร้อยละ 80 ของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เรยีนรู้จัก
ระเบียบวินยัและ
เสรมิสร้างระเบียบ
วินัยให้กับตนเอง
และเพื่อน 

ส านักปลดั 
 

11 โครงการสวมหมวก
นิรภัยให้น้อง 

เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของ
การใส่หมวกกันนิรภัย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธ ิ

- -- -- -- -- ร้อยละ 80 ของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนรู้ถึง
ประโยชน์ของการ
ใส่หมวกกันนิรภัย 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดักิจกรรม
ไหว้คร ู

เพื่อแสดงออกถึงความ
เคารพครูในวันส าคัญ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความเคารพ
เชื่อฟ๎งครูมากข้ึน 

ส านักปลดั 
 

13 โครงการ DAD and 
MOM ยุคใหม่เข้าใจลูก
น้อย 

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและผู้ปกครอง
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการกระตุ้น
พัฒนาการเลีย้งดูเด็ก 

เพื่อเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กในทุกๆดา้น 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยมากข้ึน 

ส านักปลดั 

15 โครงการภูมป๎ญญา
ท้องถิน่สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกให้เด้กรู้จัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธ ิ

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับบริการ 

เด็กมีความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
 

16 โครงการผู้สูงอายดุูแล
บุตรหลาน 

เพื่อให้เด็กมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้สูงอายุในการ
อบรมเลี้ยงด ู

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

7,000 
 

7,000 7,000 
 

7,000 7,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมี
ความสัมพันธ์อันดี
กับผู้สูงอายุในการ
อบรมเลี้ยงด ู

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปลูกฝ๎งเด็กไทย
ให้เด็กไทยมีความรักแม่
และกตญัํูต่อผู้มี
พระคุณ(วันแม่) 

เพื่อปลูกฝ๎งให้เด็กมี
ความรักและกตญัํูต่อ
แม่และต่อผู้มีพระคณุ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรัก
และกตญัํูต่อ
แม่ละต่อผู้มี
พระคุณ 

ส านักปลดั 
 

18 โครงการปลูกฝ๎งเด็กไทย
ให้เด็กไทยมีความรักพ่อ
และกตญัํูต่อผู้มี
พระคุณ(วันพ่อ) 

เพื่อปลูกฝ๎งให้เด็กมี
ความรักและกตญัํูต่อ
บิดาและต่อผูม้ีพระคณุ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรัก
และกตญัํูต่อ
บิดาและต่อผูม้ี
พระคุณ 

ส านักปลดั 
 

19  สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน  
 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลดค่าใช้ 
จ่ายของผู้ปกครอง
ส่งเสริมโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรยีน 

 โรงเรียนท่า
เยี่ยม 100 คน 
โรงเรียนบ้านล า
สนธิ 90 คน 

และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1,103,000 
  
  
 
 

1,103,000 
 

1,103,000 
  
  
 
 

1,103,000 
 

1,103,000 
 

 ร้อยละ 
100 เด็ก
ทุกคนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

 เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

สนง.ปลัด  
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการอาหารเช้า  
เพื่อน้อง 
 

เพื่อจัดอาหารเช้าให้กับ
เด็กนักเรยีนตามนโยบาย
รัฐบาล 

เด็กศูนย์เด็กเล็ก 
อาหารเช้า  

32,000  
 

 32,000 
 

 32,000 
 

 320,000 
  
 
 

320,000 
 

 ร้อยละ 100 
เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ 

 เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลดั  
 

21 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลดค่าใช้ 
จ่ายของผู้ปกครองส่งเสรมิ
โภชนาการที่ดีแกเ่ด็ก
นักเรียน 

 โรงเรียนบ้าน
ท่าเยี่ยม  
โรงเรียนบ้าน  
ล าสนธิ  และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  ร้อยละ 100 
เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ 

 เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลดั  
 

            
            

แบบ ผ.02 



  

 

 

                  
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณภาพ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

 50,000 
 

 50,000 
 

50,000  
 

 50,000 
  
 
 

50,000 
 

 ร้อยละ 100 
เด็กทุกคนได้มี
วัสดุการศึกษา
ครบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษา
เพียงพอใน
การเรยีนการ
สอน 

ส านักปลดั  
 

23 โครรงการจัดซื้อวสัดุ
การเรยีนการสอน (ราย
หัว) 

เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์
การเรยีนการสอนครบทุก
คน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

91,000 91,000 91,000 91,000 91,1000  ร้อยละ 100 
เด็กทุกคนได้มี
วัสดุการศึกษา
ครบ 

อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
ครบทุกคน 

ส านักปลดั 

            

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด้านกีฬา 

เพื่อให้เด็กรู้จักการเล่น
กีฬาการออกก าลังกาย 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

 10,000 
 

 10,000 
 

10,000  
 

 10,000 
  
 
 

10,000 
 

 ร้อยละ 80 
เด็กทุกคน
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กรู้จักการ
เล่นกีฬาการ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดั  
 

25 โครงการคดัแยกขยะ เพื่อให้เด็กรู้จักการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

30,000- 30,000- 30,000- 30,000- 30,000- ร้อยละ 80 ของ
เด็กท่ีรู้จักการ
คัดแยกขยะ 

เด็กรู้จักการ
คัดแยกขยะ
แต่ละประเภท 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการค่าหนังสือเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนให้กับเด็กนักเรยีน
ให้แก่ผู้เรียนตามนโยบาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

 7,000 
 

7,000 
 

7,000  
 

 7,000 
  
 
 

7,000 
 

 ร้อยละ 80 เด็ก
ทุกคนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีนมี
หนังสือเรียน
ให้กับเด็ก
นักเรียนให้แก่
ผู้เรยีนตาม
นโยบาย 

ส านักปลดั  
 

27 โครงการสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรในศูนยฯ์ได้
ทราบเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูล 

บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละบคุลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับความรู้
ด้านสารสนเทศ 

บุคลากรใน
ศูนย์ฯได้ทราบ
เกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูล 

ส านักปลดั 

28 โครงการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรในศูนย์ใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 

บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละบคุลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใช้เครื่องมือ
อย่างถูกวิธี 

บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใช้
เครื่องมืออย่าง
ถูกวิธี 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการสนับสนุนงาน
ด้านเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรรู้จักการตั้ง
งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงเครื่องมือสืส่ารและ
การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. 

 10,000 
 

10,000 
 

10,000  
 

 10,000 
  
 
 

10,000 
 

 ร้อยละ 80 
ของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรรู้จัก
การตั้ง
งบประมาณใน
การซ่อมบ ารุง
เคื่องมือสื่สาร
และการศึกษา
หาความรู้
เพิ่มเตมิ 

ส านักปลดั  
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

 30,000 
 

30,000 
 

30,000  
 

 30,000 
  
 
 

30,000 
 

 ร้อยละ 80 มี
วัสดุใช่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  
 

31 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวใช้อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุงาน
บ้านงานครัว
เพียงพอ 

มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
การเรยีนการสอน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนให้กับเด็กนักเรยีน
และอื่นๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

 7,000 
 

7,000 
 

7,000  
 

 7,000 
  
 
 

7,000 
 

 ร้อยละ 80 มี
วัสดุใช่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  
 

33 โครงการค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนตามนโยบายฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

15,050 15,050 15,050 15,050 15,050 ร้อยละ80 ของ
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เรยีนไดจ้ัด
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบายฯ 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 

 
65 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีนตามนโยบายฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

 10,500 
 

 10,500 
 

 10,500 
 

 10,500 
 

 10,500 
 

 ร้อยละ 80 มี
วัสดุใช่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  
 

35 โครงการอนุรักษ์
ประเพณีแต่งไทย 
(รณรงค์)แต่งไทย 

เพื่อให้เด็กได้แต่งกายชุด
ผ้าไทย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ80ของ
เด็กท่ีเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กทุกคนแต่ง
กายชุดไทย
เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีแต่ง
ไทย (รณรงค์)
แต่งไทย 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

66

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน ์

เพื่อให้ห้องเรียนมี
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมน่าเรียน เพื่อ
จัดให้สภาพแวดล้อม
เอื้ออ านวยต่อการแสวงหา
ความรู้ของผู้เรียนฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. 

 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดี 

ห้องเรียนมีบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมน่า
เรียน เพื่อจัดให้
สภาพแวดล้อม
เอื้ออ านวยต่อการ
แสวงหาความรู้ของ
ผู้เรยีนเพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั  
 

37 โครงการจดัตั้งศูนย์
การเรยีนรู้ประจ า
ต าบล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้ให้กับประชาชน
ต าบลล าสนธ ิ

 - - - - 
 

10,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         
ผู้มาใช้แหล่ง

เรียนรู ้

ประชาชนต าบลล า
สนธิมีแหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการจดัตั้งห้องสมดุ
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนใช้
เป็นแหล่งค้นหาความรู้ ให้
ทันสมัยและทันเหตุการณ ์

ต าบลล าสนธ ิ 10,000 10,000 10,000 10,000 
 

10,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         
ผู้มาใช้ห้องสมุด 

ประชาชน เยาวชนมี
แหล่งเรียนรู้และ
ค้นหาความรู้ ได้ทัน
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 

39 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้คอมพิวเตอร์กับ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การค้นหาข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ 

อบต.ล าสนธ ิ 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         

ผู้เข้ารับการอบรม 

ประชาชนไดม้ี
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ 

ส านักปลดั 

รวม 39  โครงการ           
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

ประชาชนต าบล
ล าสนธ ิ

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

2 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุฯธิคณุ 
ประชาชนไดร้่วมกันแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้ประชาชน เช่น 
อบรมให้ความรู้,
ประชุม,ศึกษาดู
งาน ฯลฯ 

80,000 
 
 

80,000 80,000 
 
 

80,000 80,000 ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

3 โครงการจดังาน         
วันปิยะมหาราช 

เพื่อระลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคณุของสมเด็กพระ
ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 

ต าบลล าสนธ ิ 5,000 
 

5,000 5,000 
 

5,000 5,000 ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

4 สนับสนุน/อุดหนุนการ
จัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณม์หาราช 

 เพื่อการรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของลพบุรีสืบต่อไป 

ส านักจังหวัด
ลพบุรี/กาชาด/

อบจ. 

28,000 
 

28,000 28,000 
 

28,000 28,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดังานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
ของพระ มหา

กษัตริย์และพระ
ราชวงษ์  

 80,000 
 
 

80,000  80,000 
 
 

80,000 80,000 ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
สืบสานศลิปวัฒนธรรม 

ส านักปลดั 

7 โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมต่างๆ 

จ านวน 3 วัด  
ต าบลล าสนธ ิ

5,000 
 

5,000 5,000 
 

5,000 5,000 ประชาชนทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบลได้
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทางศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 250) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

8 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

เพื่อให้เด็ก รู้จักประเพณี
ลอยกระทงเพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมสบืต่อไป 

ต าบลล าสนธ ิ 30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

เป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลดั  
 

9 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อเป็นกาเทิดพระเกียรติ
สมเด็จ  พระบรมราชินี ใน 
รัชกาลที่ 9 

ต าบลล าสนธ ิ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระ 
มหากษัตรยิ ์

ส านักปลดั 

10 วันท้องถิ่นไทย เพื่อให้ระลึกถึง
พระมหากษตัริย์ทรงก่อตั้ง
ท้องถิ่น 

ข้าราชการ 
พนักงาน         

อบต.ล าสนธ ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ข้าราชการร่วม
กิจกรรม 

ได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระ มหา
กษัตริย ์

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

11 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาได้
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ จังหวัดและสร้าง
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันด ี

 เยาวชนและ
ประชาชน  
หมู่ที่ 1-6      

ต าบลล าสนธ ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100
ของผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

 เยาวชนและประชาชน 
ในต าบลล าสนธไิด้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาระดบั
อ าเภอ จังหวัดและสร้าง
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันด ี

 ส านัก
ปลัด 

 

12 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต าบล 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้เล่นออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

ประชาชนและ
เยาวชน   

หมู่ที่ 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เล่นกีฬา 

ประชาชนและเยาวชน
ในต าบลได้มีอุปกรณ์
กีฬาไว้เล่นออกก าลัง
กายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

13 โครงการจดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้เล่นออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1-6 60,000 
 

60,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

72,000 ร้อยละ50 
ของประชาชน
ที่เล่นกีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้เล่น
ออกก าลังกายเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ส านักปลัด 
 

14 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลมี
สถานท่ีเล่นกีฬาไว้เล่น
ออกก าลังกายเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

หมู่ 1-4 ต าบล
ล าสนธ ิ

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,000 1,000,00
0 

1,000,00
0 

ร้อยละ50 
ของของลาน
กีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้
เล่นออกก าลังกาย
เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

รวม   14  โครงการ           
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

1 จ้างผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท างานใน 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีงานท าและ
มีรายได ้

จ านวน 1 คน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ2 ของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ท าให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีงานท า
และมรีายได ้

กองสวัสดิการ 

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านท่ีอยู่อาศัยผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

 เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส.ใน
ต าบลล าสนธ ิ

จ านวน 12 หลัง  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ20ของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ท าให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

3 โครงการบริการรถรับ-
ส่งเด็กนักเรียนท่ีด้อย
โอกาสมาเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ล าสนธ ิ

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เด็กท่ีครอบครัวยากจน
ไม่มรีถเพื่อรับส่งบุตร
หลานมาเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก       
อบต.ล าสนธ ิ

เด็กนักเรยีนที่ด้อย
โอกาสที่ได้รับการ
ช่วยเหลือของศูนย์
เด็กฯจ านวน 40 

คน 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ร้อยละ100
ของจ านวน
เด็กท่ีไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

เด็กท่ีครอบครัว
ยากจนไดม้ีโอกาสได้
เข้าเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธิ มากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

4  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อให้ผู้พิการและ 
ได้รับความสะดวก 

ผู้พิการ จ านวน 
10 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 
ของผู้พิการ  

ท าให้ผู้พิการ มี
ความสะดวก
ช่วยเหลือตนเองได ้

กองสวัสดิการ 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุร ีที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

5 โครงการจดัสวสัดิการ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล 
ล าสนธ ิ

เพื่อช่วยเหลือผูด้้วยโอกาส
ในต าบลล าสนธ ิ

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
ล าสนธ ิจ านวน 

100 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ด้วยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 

รวม   5  โครงการ           
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต                                                                                                                                          
                           3.4 แผนงานสาธารณสุข  
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ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
รณรงค์โรคระบาด
และโรคตดิต่อต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ปูองกันโรคระบาดและ
โรคตดิต่อระหว่างคนสู่
สัตว ์

ประชาชน
ต าบลล าสนธ ิ

20,000 

 

20,000 20,000 

 

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
การปูองกัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลรู้จักปูองกันโรค
ระบาดจากสตัว์สู่คน 

ส านักลดั 

 

2 โครงการปูองกนั
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ปูองกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชน
ต าบลล าสนธ ิ

50,000 

 

50,000 50,000 

 

50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนไดร้ับ
การปูองกัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลรู้จักปูองกันโรค
ไข้เลือดออกที่มียุงลาย
เป็นภาหะน าโรค 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต                                                                                                                                          
                           3.4 แผนงานสาธารณสุข  
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ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่ให้แพราระบาดใน
พื้นที่และควบคุมการ
แพร่พันธ์ของสุนัข/
แมว 

ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ยาคุมก าเนดิสุนัข/
แมว ในต าบลล า

สนธ ิจ านวน 
1,200 ตัว 

36,000 

 

36,000 36,000 

 

36,000 36,000 ร้อยละ 100 
ของประชากร
สัตว์ที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและ
แมว 

ส านักปลดั 

 

            

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต                                                                                                                                          
                    3.4 แผนงานสาธารณสุข  

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4 ควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก
ไม่ให้แพรร่ะบาดใน
พื้นที่ต าบลล าสนธ ิ

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

10,000 

 

10,000 10,000 

 

10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชากรใน
ต าบลได้รบัการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลปลอดภยั
จากโรคไข้หวัดนก 

ส านักปลดั 

 

5 โครงการจดัหาวัสดุ/
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขและการ
ควบคุมโรค 

จัดหาทราย 
อะเบท น้ ายา
ฆ่าเช้ือ น้ ายา
พ่นหมอกควัน 
ฯลฯ 

50,000 

 

50,000 50,000 

 

50,000 50,000 มีวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ที่
ทันสมัย 

การปฏิบัติงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

           78 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต                                                                                                                                          
                           3.4 แผนงานสาธารณสุข  

79

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
โรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แก่เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการปูองกันโรค
เอดส์และเพศสัมพันธ์
แก่เด็กและเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลล าสนธ ิ
จ านวน 60 
คน 

10,000 

 

10,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีในการปูองกนั
โรคเอดส์และการ
เพศสัมพันธ์ที่ถูกวิธี 

สนง.ปลัด 

 

7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชนในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ
ผู้น าชุมชน แกนน า
ชุมชนในการปูองกัน
และควบคมุโรคติดต่อ
ต่างๆ 

ผู้น าในต าบล 
ล าสนธ ิ

จ านวน 50 
คน 

50,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 โรคตดิต่อ ต่างๆ
ในต าบลล าสนธิมี
จ านวนลดลง 

ผู้น าชุมชน/อสม.
แกนน าในต าบลล า
สนธิ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคติดต่อ
มากขึ้น 

ส านักปลดั  

 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3 เพิ่มขัดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต  
             3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

8 โครงการสบับสนุน/
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขการ
ปูองกันและการ
ควบคุมโรค 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 โรคตดิต่อ ต่างๆ
ในต าบลล าสนธิ
มีจ านวนลดลง 

ท าให้การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขการ
ปูองกันและการ
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

9 ชุมชนวิถีใหม่ ลดหวาน มัน 
เค็ม ปลอดสุรา ยาสูบ 
ห่างไกล NCD 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
แก่ประชาชนในต าบล
ล าสนธ ิ

หมู่ 1-6  
ต าบลล าสนธ ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนต าบล   
ล าสนธิ ปลอดโรค 

ส านักปลดั 

รวม 9 โครงการ           

            

80 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์                                                                                                                                                                                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  3.ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                3.5 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                  งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

   (บาท) 

1  เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินท่ีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญ๎หา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน  

 หมู่ที่ 1-6 

ต าบลล าสนธ ิ  

2,000,000 
- 

 

2,000,000- 2,000,000 2,000,000 

 

2,000,000     

  

 

ร้อยละ80 
ของประชาชน
ผู้ประสบภยั 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญ๎หา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน   

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง  

รวม    1  โครงการ           

 

81

แบบ ผ.๐2 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3. พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4.การบริหารจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
             4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

1 โครงการปลูกปุาถาวรและ
พื้นฟูปุา 
 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูความ
อุดม 
สมบูรณ์ของปุาในเขต
ต าบล 

พื้นที่ปลูกปุา
ทดแทนในต าบล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนพ้ืนท่ี
สีเขียว

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50 

ท าให้เพิ่มความอุดม 
สมบูรณ์ของปุาใน
เขตต าบลล าสนธ ิ

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกต้นไม,้หญ้า
แฝกเฉลมิพระเกียรต ิ
 

- เพื่อเป็นการฟื้นฟูความ
อุดมสมบรูณ์ของดินในการ
ท าการเกษตรและการ
ด าเนินรอยตามระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ท้องถิ่น 

ต าบลล าสนธ ิ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนพื้นที่
สีเขียว

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30 

ท าให้เพิ่มความอุดม 
สมบูรณ์ของปุาใน
เขตต าบลล าสนธ ิ

 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3. พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4.การบริหารจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
             4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

3 สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลล าสนธ ิ

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการท างานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สนับสนุนงานศูนย์
ถ่านทอด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรในต าบล
มีการพัฒนา
ศักยภาพผลผลิต
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริฯ 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงถึงความ
สามัคคีของชุมชน 
ช่วยกันสร้างความอุดม
สมบูรณ ์
ในหมู่บ้าน 

ผู้น าชุมชน 
ต าบลล าสนธิ

จ านวน 50 คน 

250,000 
 

250,000 25,000 250,000 
 

250,000 ด าเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3. พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4.การบริหารจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
             4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช ตามแนวพระราชด าริฯ 
 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนไดร้่วมกันอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ไว้ศึกษาเรียนรู้  

ปุาชุมชนต าบล  ล า
สนธจิ านวน 1 แห่ง 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละ20ของ
พันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัท าสวน 
สาธารณะเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 

 เพื่อเป็นสถานท่ีผักผ่อน
และออกก าลังในหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ 5 ต าบล   ล า
สนธิ จ านวน 1 แห่ง  

30,000- 
 

30,000 30,000 30,000- 
 
 

-30,000   มีสวน 
สาธารณะ 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ท าให้ประชาชนมีผัก
ผ่อนและออกก าลัง
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 
กองช่าง  

รวม    6 โครงการ           
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3. พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4.การบริหารจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
             4.1 แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

1 โครงการต าบลล าสนธิ
สะอาดอย่างยั่งยืน 
 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และบูรณาการอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริมความ
สามัคคีในต าบลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ 
 

จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
จ านวน 12 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000  ร้อยละ 80 
หมู่บ้านไม่มี
ขยะ 

เกิดความร่วมมือ
และบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน สนับสนุน
ส่งเสริมความ
สามัคคีในต าบลให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู ่

 กองช่าง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้
ร่วมกันการคดัแยกขยะ
ก่อนท้ิง (3ช.) ในหมู่บ้าน 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

ต าบลล าสนธิ
จ านวน 120 

ครัวเรือน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 ลดขยะลง
ร้อยละ 50  
ของครัวเรือน  

 ประชาชนมีความรู้
และได้ร่วมกันการ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3. พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4.การบริหารจัดการ    
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
             4.1 แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
  (บาท) 

3 โครงการจดัตั้งตลาดกลาง
รับซื้อขยะในต าบล  
 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริม
ความสามัคคีในต าบลให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
น่าอยู่ 
 

 จัดตั้งจุดรับซื้อ
ขยะ 6 แห่งใน

หมู่บ้าน 

- 
 

- 
 

 - 
 

5,000 
      - 

 ลดขยะลง
ร้อยละ 50  
ของ
ครัวเรือน 

เกิดความร่วมมือและ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริม
ความสามัคคีในต าบล
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย น่าอยู ่

 กองช่าง 

4 โครงการจ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อให้มีการจัดการขยะ
ที่ดีและถูกต้อง 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การบริหาร
จัดการขยะ
ร้อยละ 
100 

มีการบรหิารจดัการ
ขยะในชุมชนที่ดีชุมชน
มีสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
และสะอาด  

กองช่าง 

รวม    4  โครงการ           
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แบบ ผ.02 



  

 

 

   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         
                       5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

87 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อหนังสือ 
พิมพ์ให้กับหมู่บ้านภายใน
ต าบลล าสนธ ิ

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

 

36,000 
 

36,000 36,000 
 

36,000 36,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยอย่างท่ัวถึง 

ส านักปลดั 
  

2 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ในพื้นที่ 
อบต.ล าสนธ ิ

150,000 
 

150,000 150,000 
 

150,000 150,000 จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเปูาหมาย 

กองคลัง 

3 จัดอบรมให้ความรูด้้าน
หน้าท่ี สิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตยของ
ประชาชน สมาชิกสภา 
อบต.และผู้บรหิาร 

ส่งเสริมให้ประชาชน 
สมาชิกสภา อบต.และ
ผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิและ
หน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในต าบล
ล าสนธ ิ

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

ประชาชน สมาชิก
สภา อบต.และ
ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหนา้ที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลดั  

แบบ ผ.02 



  

 

 

            2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                   5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
                 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

88

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น และ เลอืกตั้ง
อื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง 

ค่าจัดกิจกรรมอบรม
รนณรงค์แผนพับ 
เอกสารค่าวทิยากร
ฯลฯให้กับประชาชน 
ต าบลล าสนธ ิ

200,000 

 

200,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

ร้อยละของผู้
มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

 

ประชาชนมาใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

ส านักปลัด  

5 การประชาคมหรือการท า
ประชาพิจารณ์ ประชุมและ
ประชามติต่างๆ 

เพื่อท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ลงมติโครงการ
ต่างๆ ชี้แจงตาม
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ 

ประชาชนหมู่ที่ 1-6
ในต าบลล าสนธิทกุ
ครัวเรือนที่เกี่ยวข้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80
ของครัวเรือน
ที่เขา้ร่วม 

ท าให้ประชาชนท า
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
ลงมติโครงการ
ต่างๆ ชี้แจงตาม
นโยบายรัฐบาลได้
เข้าใจและตรง
ประเด็น  

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
                 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

89 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน  

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ 

314,200 

 

320,000 

 

320,000 

 

320,000     

 

320,000 ร้อยละ 80 
ผู้บริหารพนักงาน
ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ไดร้ับการ
พัฒนา 

น าความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 

7 ฝึกอบรมส าหรบั
ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงาน    เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและ
ศักยภาพให้แก่สมาชิก 
และพนักงานตลอดจน
สร้างคณุธรรม จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงาน 
และลูกจ้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงาน 
และลูกจ้างไดร้ับ
การพัฒนา 

ศักยภาพให้แก่
สมาชิก และ
พนักงานมี
คุณธรรม 
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
คลังแก่บุคลากร อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

อบต.ล าสนธ ิ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของเจ้าหน้าท่ี
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ได้
อย่างถูกต้องและแม่นย า
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

9 โครงการอินเตอร์เนต็
ต าบลเพื่อประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสารจากระบบ
อินเตอร์เนต็ต าบล 

ต าบลล าสนธ ิ 20,000 

 

20,000 20,000 20,000 

 

20,000 ร้อยละ50ของ
ผู้มาใช้บริการ 

ประชาชนไดม้ีสถานท่ีหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ 

ส านัก
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัย
ประเมินผลงาน 

เพื่อประเมินการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

อบต.ล าสนธ ิ 25,000 

 

25,000 25,000 25,000 

 

25,000 ร้อยละของผู้
มาใช้บริการ 

ทราบความพึงพอใจ
ในการบริการปะชา
ชน 

สนง.ปลัด 

11 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

อบต.ล าสนธ ิ 50,000 

 

50,000 50,000 50,000 

 

50,000 ร้อยละของผู้
มาใช้บริการ 

มีเพียงพอในการ
บริการปะชาชน 

ส านักปลดั 

12 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส านักงาน ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของ 
อบต. 

อบต.ล าสนธ ิ 200,00
0 

 

200,00
0 

200,00
0 

 

200,000 200,000 การปฏิบัติงาน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์
บริเวณ อบต.ล าสนธ ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณ 
อบต.ล าสนธ ิ

อบต.ล าสนธ ิ 200,000 

 

200,000 200,000 

 

200,000 200,000 การปฏิบัติงาน
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การบริหารงาน
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

14 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย และให้
ค าปรึกษา รับช าระภาษี 
ฯลฯ 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนท่ีมา
รับบริการ 

ท าให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

ส านักปลดั
กองคลัง 
กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจ้าง
เหมาบริการ 

เพื่อใหก้าร
บริหารงานของ 
อบต.มีความ
คล่องตัวต่อการ
บริการประชาชน  

ท าความสะอาด
ส านักงาน รักษาความ

ปลอดภัย ท าอาหารศูนย์
เด็ก แบกหามสิ่งของ ขับ
รถ ดูแลระบบประปา 

ฯลฯ   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

  ร้อยละการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

 ท าให้การ
บริหารงานของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชา่ง 

16 ส่งเสริม
สนับสนุน/
อุดหนุนศูนย์การ
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลอื
ประชาชนของ 
อปท. (สถานที่
กลาง) 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
การปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. (สถานที่
กลาง) 

ศูนย์การปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท. 
(สถานทีก่ลาง) 

25,000 

 

25,000 25,000 25,000 

 

25,000 ร้อยละของผู้ใช้
ศูนย์การปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. (สถานที่
กลาง) 

มีศูนย์การ
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. (สถานที่
กลาง) 

ส านักปลัด  

แบบ ผ.02 



  

 

 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                       

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
                 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568(บาท) 2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการประชาชน
จิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้าน    หรือ 
อาสาสมัครรักษ์โลก 

เพื่อให้ประชาชน
จิตอาสาร่วมกันท า
ความดี 

ท าความสะอาดถนน 
คลอง วัดและสถานที่
สาธารณะต่างๆหมูท่ี่ 
1-6 ต าบลล าสนธิ 

จ านวน 6 คร้ัง  

20,000 20,000 2,000- 20,000 20,000  จ านวนถนน 
คลอง วัด และ
สถานที่
สาธารณะต่างๆ 
มีความสะอาด 

ท าให้ประชาชน
จิตอาสาร่วมกัน
ท าความดี 
พัฒนาในหมู่บ้าน
ตนเอง 

ส านักปลัด 

18 โครงการจ้างเหมา
บริการ 

เพื่อใหก้าร
บริหารงานของ 
อบต.มีความ
คล่องตัวต่อการ
บริการประชาชน  

ท าความสะอาด
ส านักงาน รักษาความ
ปลอดภัย ท าอาหาร
ศูนย์เด็ก แบกหาม
สิ่งของ ขับรถ ดูแล
ระบบประปา ฯลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   ร้อยละการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

 ท าให้การ
บริหารงานของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชา่ง 

รวม   18  โครงการ           

           94 

แบบ ผ.02 



  

 

 

          2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                        
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
               5.2 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

    (บาท) 

1 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 
กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล     
พนักงานจ้าง  

80,000 

 

80,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง กอง

ช่าง  

2 เงินสมทบ
กองทุนทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนทดแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกจิ
และพนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป
ของ อบต.ล าสนธ ิ

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

พนักงานจ้าง ได้รับ
เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                        
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                    5.2 แผนงานงบกลาง 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

    (บาท) 

3 สนบัสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พื้นที่ต าบลล าสนธ ิ

เพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุระดับในต าบล
ล าสนธ ิ

จ านวน 1 
กองทุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
สวัสดิการ 

สุขภาพประชาชนทุ
ระดับในต าบลล า
สนธิด ี

ส านักปลดั 

4 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลล าสนธ ิ

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลล า
สนธ ิ

จ านวน 1 
กองทุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
สวัสดิการ 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                        
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                    5.2 แผนงานงบกลาง 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

    (บาท) 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุท่ีมี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลล าสนธ ิ

4,000,00
0 

4,000,00
0 

4,000,00
0 

4,000,00
0 

4,000,00
0 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายทุี่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                        
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                    5.2 แผนงานงบกลาง 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

    (บาท) 

6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพให้กับผู้พิการที่มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลล าสนธ ิ

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

ร้อยละของผู้พิการ 
ที่ได้รับสวัสดิการ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                             

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                        
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                    5.2 แผนงานงบกลาง 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

    (บาท) 

7 เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เพื่อเป็นเงินสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพให้กับผู้พิการที่มี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลล าสนธิ 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละของผู้พิการ 
ที่ได้รับสวัสดิการ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

รวม  7  โครงการ           
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
                 งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

(คสล.) สายบ้านท่าเยี่ยม –บ้าน
โพธิ์งาม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต าบล
ล าสนธิ เชื่อมต่อต าบลเขารวก 

    

- เพือ่แก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่ บ้านให้มีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น 
 

หมู่ที่ 3  กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหลท่าง  

   

- - - - 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสญัจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองชา่ง   
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

2  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์
ติก คอนกรีต สายบ้านโค้งกญุชร 
– บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4  ต าบล
ล าสนธิ เชื่อมต่อ สาย205 และ
ต าบลหนองรี       

- เพือ่แก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น  

 หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,100 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 1.00 
เมตร  

   

- - - - 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80   
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสญัจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 
 

กองชา่ง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
                 งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สาย บ้านอาจารย์โสภณ – 
ถนนหนองนาหนองช้างตาย หมู่ที่ 
5 ต าบลล าสนธิ เชื่อมต่อต าบล
เขารวก 

- เพือ่แก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น  

หมู่ที่ 5กว้าง 4 ม. ยาว 
1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง  

- - - - 2,550,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองชา่ง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

4  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายหนองนา – หนองตา
ไกล้ ลบ.ถ.102-05 หมู่ 5  

- เพือ่แก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น     

หมู่ที่ 5 บ้านหนองนา 
จาก 0+000 ถึง กม.
0+815 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 815 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - - - 
 

2,446,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองชา่ง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

 
                 งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองนา ลบ.ถ.102-14 
- เพื่อแก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น    

หมู่ที่ 5 บ้านหนองนา 
จาก กม.0+000 ถึง กม.
1+404 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,040 เมตร หนา 
0.14 เมตร        

- - - - 
 

2,446,000- 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโค้งล าสนธิ-บ้านหนอง
นา ลบ.ถ.102-07 หมู่ 6 

- เพื่อแก้ไขป๎ญหา
การคมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น    

หมู่ที่ 6 บ้านโค้งล าสนธิ 
จาก กม.0+779 ถึง กม.
2+001 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,231 เมตร หนา 
0.14 เมตร        

- - - - 
 

2,856,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
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แบบ ผ.02/1 



  

 

 

 
  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
            งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
7 ขุดลอกคลองล าสนธ ิ - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1,2,3,5 และ 6
กว้าง 12-35 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร  

- - - - 
 

5,000,00
0 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาช     
ผู้ใช้ประโยชน ์

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
8 ขุดลอกคลองเกต ุ - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยในหมูบ่้าน  
หมู่ 4 บ้านโค้งกญุชร 
กว้าง 12-30 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

- - - - 
 

2,000,00
0 
 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน ์

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
                 งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
9 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง   

ล าสนธ ิ
- เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในหมูบ่้าน  

จ านวน 2 แห่ง                      
1. บริเวณไร่นายจ าลอง 
สุทธา หมู่ 2                     
2. บริเวณไร่นายวิมล 
เชื้อจาด หมู่ 5 

- - - - 
 

5,000,00
0  
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน ์

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
10 ขุดลอกคลองชลประทาน - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยในหมูบ่้าน  
หน้าฝายหมู่ 2 บ้านท่า
เยี่ยม กว้าง 10-30 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร 

- - - - 
 

2,000,00
0 
  
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน ์

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
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  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
                 งบ 

ประมาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     
11 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร 
- เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
ให้กับเกษตรกรในต าบล
ล าสนธ ิ 

หมู่ 1-6 ต าบลล าสนธ ิ - - - - 
 

3,000,000  
 

ร้อยละ 80     
ของประชาชน  

ผู้ใช้น้ า 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
12 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

ในพื้นที่ต าบลล าสนธ ิ
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

หมู่ 1 -6 ต าบลล าสนธ ิ - - - - 
 

10,000,00
0 
  
 

ร้อยละ 80     
ของประชาชนผู้       

ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
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  บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อครภุัณฑ์อื่นๆทุกส่วนราชการ - - - - 100,000 ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สวัสดิการ 

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - - 30,300 ส านักปลดั 

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ เครื่องขยาเสียงจ านวน 1 เครื่อง - - - - 20,000 ส านักปลดั 
4 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถบรรทุกดเีซลจ านวน 1 คัน ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 

- - - - 854,000 กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬาเพื่อใช้ส าหรับให้ประชาชนในต าบลล า
สนธิใช้ออกก าลังกาย ดังน้ี 

     ส านักปลดั 
 

1. เครื่องซสิอัพหน้าท้อง จ านวน 2 ชุด     17,000  
2. เครื่องดึงไหล่ จ านวน 2 ชุด     30,000  
3. เครื่องเดินลูกกลิ้ง จ านวน 2 ชุด     23,800  
4. เครื่องบรหิารหัวเข่า จ านวน 2 ชุด     23,000  
5. เครื่องบรหิารข้อสะโพก จ านวน 2 ชุด     25,000  
6. เครื่องบรหิารไหล่และข้อสะโพก จ านวน 2 ชุด     25,000  
7. เครื่องบรหิารไหล่และขา จ านวน 2 ชุด     25,000  

8. เครื่องบรหิารไหล่และขาแบบคู ่จ านวน 2 ชุด     26,000  

9. เครื่องยกน้ าหนักแบบนั่ง จ านวน 2 ชุด     26,000  
10. เครื่องลดหน้าท้อง จ านวน 2 ชุด     25,000  

11. เครื่องออกก าลังกายขาจักรยานล้อเหล็ก จ านวน 2 
ชุด 

    24,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฑ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    12. เครื่องออกก าลังกายแขน จ านวน 2 ชุด     19,400 ส านักปลดั 
13. เครื่องออกก าลังกายแขนแบบดันออกคู่ จ านวน 
2 ชุด 

    23,800  

14. เครื่องออกก าลังกายแขนแบบหมุนล้อหลัง 
จ านวน 2 ชุด 

    24,000  

15. ไวก้ิง 2 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ชุด     23,000  
       
       
       

                    รวม -  - - - 490,900  
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

4.3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ ไขป๎ญหา
ให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสาวนต าบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมนความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบ น าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดเวลา เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโต
และอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในป๎จจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงป๎จจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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ในส่วนของป๎จจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุาย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของป๎ญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหายาเสพติด ป๎ญหาโสเภณีเด็ก ป๎ญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขป๎ญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของ 
ให้แก่ราษฎร  

อีกป๎ญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวม
ตลอดถึงป๎ญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคป๎จจุบัน ต้ องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในป๎จจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.    
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 

  
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ ละด้าน     
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยละป๎ญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายงานใหม่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   
--------------------------------- 

  
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ    ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่   3    พฤษภาคม   2564 
 
                    ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
เงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  

 
            ประกาศ  ณ  วันที่  3   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

 
 
     
 
 

(   นางวันทนา   บุญหรรษา   )                           
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 


