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  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )       
ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล าสนธิ เป็นการจัดท าแผนระยะสั้น ที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาทั้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยจัดท าตามข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีข้ันตอน มีเปูาหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-25680) โดยการน าเอาข้อมูลจากการประชาคม/การส ารวจป๎ญหา/ความ
ต้องการของประชาชน น ามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ร่วมกันในการพิจารณาทบทวน ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-6570 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง
ที่ชัดเจน และลดการซ้ าซ้อนและท าให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความโปร่งใสและพร้อมที่จะด าเนินการรวมทั้งเป็นชุมชนและสังคมที่น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เป็นเมืองที่มีการบริหารงาน การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  คณะกรรมการประสานการจัดท าแผน  คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ตลอดจนทุกฝุายที่เก่ียวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดท า
แผนพัฒนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-6565)  

ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 
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  หมู่ 5  ต าบลเขารวก 
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหนองรี  หมู่ 10  ต าบลหนองรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองเกตุ  หมู่ 4  ต าบลหนองรี 
มีพ้ืนที่ประมาณ 17,587.99 ไร่ หรือประมาณ 28.14 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร 

ประมาณ 12,585.68 ไร่ ที่อยู่อาศัย  5,002.31 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 
 

(2) 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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงป๎จจับัน 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 าสนธ ิ

 
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 หมู่ที่ 6 
9. นางสาวประไพร ศรีหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 6 
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(3) ด้านประชากร 

1) ข้อมูลจ านวนประชากร 
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       3,230  

 
 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

1 บ้านล าสนธิ 330 327 332 
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 1,212 
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              (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 
1. สาธารณสุขอ าเภอล าสนธิ จ านวน  1  แห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าสนธิ  จ านวน  1  แห่ง 

1) 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) มีถนนทั้งสิ้น  76  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 100 และมีไฟฟูาสาธารณะครอบคลุม ทั้ง
ต าบลจ านวน  1,212 ครัวเรือน 
                3. ประปา 

     มีระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุม  ครบทุกหมู่บ้าน 
                4. โทรศัพท์ 

     ป๎จจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
                5. ระบบโลจิสตกิส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 

5) ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลล าสนธิ จ านวน 517 ครัวเรือน   
- มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17,587.79 ไร่   
- พ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 12,585.68 ไร่   
- พ้ืนที่อ่ืนๆ 5,002 ไร่  
- พ้ืนที่ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 10,355.41 ไร่  
2) การประมง 

ไม่มีการประมงในพ้ืนที่ต าบลล าสนธ ิ
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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  3  แห่ง 
    โรงสีข้าวขนาดเล็ก          2 แห่ง 
    บริการล้างรถ                1 แห่ง 

               5) การท่องเที่ยว 
    ในพ้ืนที่ต าบลล าสนธิ มีน้ าตก-น้ าโตน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม 

6) อุตสาหกรรม 
    ต าบลล าสนธิ ไมม่ีโรงงานอุตสาหกรรม         

7) 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)  กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว  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 

8) แรงงาน 
                     ราษฏรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านาปลูกข้าว ไร่
ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง พืชสวน พืชผัก ส่วนที่เหลือท าอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

9) 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 
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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  

ตะกร้า กระด้ง สู่ม ฯลฯ 
                    ภาษาถ่ินส่วนมากใช้ภาษากลาง  และภาษาท้องถิ่นของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในต าบลล าสนธิ 
เช่นภาษาไทยโคราช ภาษาอิสาน เป็นต้น 

4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ต าบลล าสนธิมีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ คือ ตะกร้าปอปุาน เครื่องจัก 

สานจากไม้ไผ่ ลูกปะคบสมันไพร 
            10) ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) น้ า 
ล าห้วย, ล าน้ า   9 สาย 
คลองล าสนธิ              1 แห่ง 
 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

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

รวม 22 31 4 71 
 

2) ป่าไม้ 
ต าบลล าสนธิไม่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาไม้ 

3) ภูเขา 
ต าบลล าสนธิมีเทือกเขาพังเหยกั้นแนวเขตติดต่อระหว่างต าบลล าสนธิ กับอ าเภอเทพสถิต  

จังหวัดชัยภูมิ 
4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต าบลลสนธิมีทรัพยากรธรรมชาติทท่ีส าคัญคือ มีคลองล าสนธิไหลผ่าน และภูเขามีปุาไม้ที่ยัง 
สมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ความสัมพันระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

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

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ  20  ปี  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 

         1)  การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

         2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
                        3)  การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 4)  การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๎่งทะเล 
 5)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
 6)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
          7)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน  

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงานและน้ า 

          8)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
            ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

         1)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
 2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
         3)  พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
         4)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
         5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
         6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
        1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโนของประเทศ 
                 2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

                   3)  การสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี 
              4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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        ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
             1)  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

        2)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
        3)  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
        4)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
        5)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

       ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
        3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
        4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        5) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

       ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
        2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
        3) การปรับปรุงบทบาท  ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
        4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
        5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
        6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

             7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน      
    ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนา  
    หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับป๎จจุบัน) 
             ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  มีทั้งหมด  10  ยุทธศาสตร์ โดยมี  6   

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และอีก  4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นป๎จจัยสนับสนุน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะและ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
              2.  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษาความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.  ลดป๎จจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ 

คลังด้านสุขภาพ 
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6.  พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 
7.  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ  40  ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ 

ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน 

รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
                       แนวทางการพัฒนา 
                       1.  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม 

2.  การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริก 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง 

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  สมดุลและยั่งยืน 

                         3.  แก้ไขป๎ญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.  สนับสนุนการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6.  บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

      7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
                         8.  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ     
 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง 

สถาบันหลักของชาติ 
         2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมใน 

การรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
                                3.การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการความ 
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

         4.  การรักษาความมั่นคงและผลประโยขน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจ 
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
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        5.  การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทย 

    แนวทางการพัฒนา 
                            1. ปรบัปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท  ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  ให้มี 
ความความโปร่งใสทันสมัย  คล่องตัว  มีขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 

    2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ 

          3.  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
     4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     5.  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     6.  ปฎิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรมและ 

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
              ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 แนวทางการพัฒนา 
        1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
        2.  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
        3.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
        4.  การพัฒนาด้านพลังงาน 
        5.  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

             ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
        1.  เร่งส่งเสริมการลงทุน  วิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

และเชิงสังคม 
        2.  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technoperneur) 
        3.  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค  เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
    1.  การพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
    2.  การพัฒนาเมือง 
    3.  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ขยายความร่วมมือทางการและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ 

สินค้าและบริการของไทย 
  2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิตสติกส์และโทรคมนาคมการกรอบความ 

ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT – GT , BMSTEC และ JDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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  3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการและการลงทุนที่โดด 
เด่นในภูมิภาค 

  4.  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  (Qutward  investment) ของผุ้ประกอบการไทย 
  5.  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภาคและภูมิภาพที่มีความเสมอภาคกัน 
  6.  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7.  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8.  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
  9.  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 10.  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 

2) แผนพัฒนาภาคพัฒนากลุ่มจังหวัด/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 “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและ
ยั่งยืน” 
 1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 2) สร้างความสัมพันและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาระบบ logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
 4) สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ logistics อาหารปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
  3. พัฒนาจังหวัดลพบุรี 
      วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารย
ธรรมและเมืองแห่งความสุข” 
  พันธกิจ 
  1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
  2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3) พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
  4) เสริมสร้างความม่ันคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
  5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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  6) เสริมสร้างความม่ันคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
หลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) วิสัยทัศน์  

“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 ประเพณี 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 
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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 จัดจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   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) ขององคืการบริหารส่วนต 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 

ระดับประถมศึการองรับเยาวชนในพื้นท่ี 
  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 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล 

1) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
2) แนวโน้มในการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
3) แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
4) การเพ่ิมข้ึนหรือการลดของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

42 

 
 

23,162,000 

 
 

42 

 
 

23,162,000 

1.2 แผนงานการ
พาณิชย์ 

- - - - - - - - 2 1,000,000 2 1,000,000 

1.3 แผนงาน
การเกษตร 

- - - - - - - - 5 1,900,000 5 1,900,000 

รวม - - - - - - - - 49 26,062,000 49 26,062,000 
2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างชมชนให้เข้มแข็ง 
2.1 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 

 
 

2,540,000 

 
 

12 

 
 

2,540,000 

2.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - - - - - 7 689,000 7 689,000 

รวม - - - - - - - - 19 3,079,000 19 3,079,000 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา ศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวติ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

23 

 
 
 

1,730,000 

 
 
 

23 

 
 
 

1,730,000 

3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - 15 1,150,000 15 1,150,000 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - 5 388,000 5 388,000 

3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 9 441,000 8 441,000 
3.5 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - 1 2,000,000 1 2,000,000 

รวม - - - - - - - - 53 5,709,000 53 5,709,000 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการ
กีฬา นันทนาการ 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

440,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

440,000 

4.2 แผนงานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- - - - - - - - 4 395,000 4 395,000 

รวม - - - - - - - - 10 835,000 10 835,000 
5) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วม 
5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - - - - - - -  
 
 

18 

 
 
 

2,916,000 

 
 
 

18 

 
 
 

2,916,000 

5.2 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - 3 220,000 3 220,000 

รวม - - - - - - - - 21 3,136,000 20 3,136,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 152 38,821,000 152 38,821,000 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย
บุญเพียงฟาร์ม 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  300 เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย
เศรษฐีต่อจากเส้นเดิม 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 ล าสนธิ กว้าง      
4.00 เมตร ยาว  70  
เมตร 

- - - - 
 

350,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าไร่นายวีระ วรรณ
โสภณ หมู่ท่ี 1 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 ล าสนธิ กว้าง      
5 เมตร ยาว  800  
เมตร 

- - - - 
 

700,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมหวัง ศรชัย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้าน   
ท่าเยี่ยม กว้าง  4 
เมตร ยาว 180  
เมตร 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน   

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายปาน สุทธา ถึงสระ
สาธารณะ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้าน   
ท่าเยี่ยม  กว้าง  
4  เมตร ยาว 
500  เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.จากไร่นาย
มานพ สุทธาถึงบ้านนางยุพิน 
ศิลาลอย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้าน     
ท่าเยี่ยม กว้าง  4  
เมตร  ยาว  
1,000 เมตร 

- - - - 
 

800,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
โคกแจง-สายน้ าตก น้ าโตน 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม กว้าง  5 เมตร 
ยาว  1,035 เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สายโพธ์ิ
งาม-คลองช้างตาย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม กว้าง 4   
เมตร ยาว  300 
เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายณรงค์ศักดิ์ อ่ าพวงถึงไร่
นายสถาพร ไม้ตะเภา 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม กว้าง  4 เมตร 
ยาว 500  เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.จากสาม
แยกไร่นายสมาน โพธ์ิเกิด     
ถึงบ้านนางศรีฟูา อินทุเวศ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม กว้าง  4 เมตร 
ยาว 500  เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
ชายคลองเกต ุหมู่ท่ี 4 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง  4-
5 เมตร ยาว 
1,500  เมตร 

- - - - 
 

600,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน   

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางสุภาวนา บุญนารักษ์    
หมู่ท่ี 4 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้านให้
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง  4 
เมตร ยาว 160  
เมตร 

- - - - 
 

200,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน   

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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) ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

13 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางประกอบ หมอกขุนทด
จุดเริ่มต้นบ้านนางสาวล าพึง 
ชินจันทึก 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4 เมตร  
ยาว  127 เมตร 

- - - - 
 

260,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน   

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายเกลียว สุขนิล จุดเริ่มต้น
บ้านหนองนา 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   4 เมตร 
ยาว  300 เมตร 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางวันเพ็ญ วงษ์ซา 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   4 เมตร 
ยาว 200  เมตร 

- - - - 
 

300,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองนา ลบ.ถ.102-14 (ฮจ.
โสภน) 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   5 เมตร 
ยาว  1,040 เมตร 

- - - - 
 

850,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

17 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายทองดี เงินเมย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง  4 เมตร  
ยาว  100 เมตร 

- - - - 
 

200,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางเมา ศรชัย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   4 เมตร 
ยาว  200 เมตร 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายประกอบ ศรชัย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   4 เมตร 
ยาว 235  เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองนา ลบ.ถ.102-05 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
นา กว้าง   5 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- - - - 
 

800,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

21 ก่อสร้างถนน คสล.สายท่า
ข้าม-หลังฟาร์มไก่  ลบ.ถ.
102-08 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 6 บ้านโค้งล า
สนธิ กว้าง  4 เมตร  
ยาว  170 เมตร 

- - - - 
 

440,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โค้งล าสนธิ-หนองนา ลบ.ถ.
102-07 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 6-5 ต.ล า
สนธิ  กว้าง   4 
เมตร ยาว  1,231 
เมตร 

- - - - 
 

2,462,000 ร้อยละ 80   
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 ซ่อมสร้างถนน ลาดยางแอส
ฟ๎ลติกส์ถนนสายบ้านโค้ง
กุญชร-หนองเกต ุ

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง  5  
เมตร ยาว 450  
เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

24 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ๎ลติกส์ 
คสล.สายบ้านนางกรี พุทธศรี 
ถึงบ้านนายอุดมสิน ศรีจันดี 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   5 
เมตร ยาว  570 
เมตร 

- - - - 
 

600,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายศักดา ศรีวิเชียร ถึง
ทางเข้าไร่น.ส.ปราณี เกิดภาคี 
หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง   4  
เมตร ยาว 500   
เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้

ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสะอาด ดาวขุนทด ถึงบ้าน
นายมานพ ดาวขุนทด หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่บ้าน
ให้มีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 6 บ้านโค้งล า
สนธิ กว้าง   4  
เมตร ยาว  400  
เมตร พร้อมวางท่อ 
1 จุด 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

26 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
สายเข้าไร่นางสวิด บุญนารักษ์ 
เริ่มต้นบ้านนายบุญช่วย เรียบ
ใหม่ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  3-4 เมตร  
ยาว  300 เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
ซอยบ้านนางละออ ช านาญดี 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  เมตร 4 ยาว   
เมตร 180  เมตร  

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80       
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมูบ่้าน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
ถนนเรียบชายเขา ลบ.ถ.102-
09  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่า
เยี่ยม  กว้าง   5 
เมตร ยาว  1,787 
เมตร พร้อมวางท่อ 
2 จุด ขนาด Ø 60 
ซม. 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

            

29

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

29 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
สายบ้านนางสาวรัชนก ภูมิสิน
ถึงไร่นายจ๋าย 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม  กว้าง  4 
เมตร  ยาว  800 
เมตร พร้อมวางท่อ 
3 จุด ขนาด Ø 40 
ซม. 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน    

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเข้า
ฝายเก็บน้ าคลองล าสนธิ 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 500   เมตร 
พร้อมวางท่อ 1 จุด 
ขนาด Ø 1.00 ม.
จ านวน 2 แถว 10 
ท่อน 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    ของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
30

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

31 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
ทางเข้าไร่นางบุญศรี ลิมานนท์
ด ารง เริ่มจากไร่นาย   คมสันต์ 
อรรถาทิพย์  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 4 บ้านโค้ง
กุญชร กว้าง  4  
เมตร ยาว 500  
เมตร พร้องวางท่อ 
1 จุด ขนาด Ø 
0.40 ม. 

- - - - 
 

200,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน 
คสล ถนนลูกรัง ถนนดิน 
 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1-6     
ต าบลล าสนธิ 

 

- - - - 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
สายเข้าที่นายวีระ วรรณโสภณ 
หมู่ 1  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1 บ้านล าสนธิ 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 800   เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
สายเข้าไร่นายวิทูรย์ วงจันทึก 
หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 3 บ้านโพธ์ิ
งาม กว้าง  4 เมตร  
ยาว 500   เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
สายเข้าสระสาธารณะ หมู่ 5 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 5 บ้าน   
หนองนา กว้าง  4 
เมตร  ยาว 200   
เมตร 

- - - - 
 

300,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

36 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
สายไร่นายพล บุญนารักษ์   
ถึงไร่นายสมชาย มาระเนตร 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 6 บ้านโค้งล า
สนธิ กว้าง  5เมตร  
ยาว 400   เมตร
พร้อมวางท่อ 2 จุด 
ขนาด Ø 0.40 ม. 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
สายไร่นายสมศักดิ์ บัวไข ถึงไร่
นายสมชาย บันเทิงจิตร หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 6 บ้านโค้งล า
สนธ ิกว้าง  4 เมตร  
ยาว 800   เมตร
พร้อมวางท่อ 1 จุด 
ขนาด Ø 0.40 ม. 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสาย
ไร่นายณรงค์ ฉ่ าแสง และรอบ
สระสาธารณะ  หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่า
เยี่ยม กว้าง  4 

เมตร  ยาว 1,000   
เมตร  

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

39 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสาย
ไร่นายสุภกิจ  หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่า
เยี่ยม กว้าง  3-4 
เมตร  ยาว 1,000   
เมตร  

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ าซ้าย-ขวา 
กลุ่มหนองตาใกล้ เริ่มต้นจาก
บ้านนายบุญส่ง แก่นกลาง ถึง
บ้านนางทิพ  

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และช่วยให้
ระบายน้ าสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่า
เยี่ยม  ระยะทาง 
200  เมตร 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ า
ถนนซอยกลางบ้าน 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน และช่วยให้
ระบายน้ าสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

หมู่ 6 บ้านโค้ง    
ล าสนธิ 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์ 

ระบายน้ าได้สะดวกลอ
ป๎ญหาน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

42 ซ่อมแซมสะพาน คสล. 
สะพานไม้ ท่อ คสล. 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

หมู่ท่ี 1-6     
ต าบลล าสนธิ 

 

- - - - 
 

600,000 ร้อยละ 80    
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างระบบประปาและ
ขยายเขตประปา 

เพื่อแก้ไขป๎ญหาให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 100 
ของครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อแก้ไขป๎ญหาให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มี
น้ าประปาใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 100 
ของครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

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

 โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 ขุดลอกคลองเกตุจาก
บ้านนางลออ เยาวภา 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดป๎ญหา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
การเกษตร 

หมู่ท่ี 4     บ้าน
โค้งกุญชร 

 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80   ของ
หมู่บ้านท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการน้ี 

ระบายน้ าเป็นไปด้วยความ
สะดวกลดป๎ญหาการท่วม 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลอง
สาธารณะ(คลองโปุง) 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดป๎ญหา
การท่วมขัง  

หมู่ท่ี 2     บ้าน
ท่าเยี่ยม 

 

500,000 - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80   ของ
หมู่บ้านท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการน้ี 

ระบายน้ าเป็นไปด้วยความ
สะดวกลดป๎ญหาการท่วม 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นในต าบลล าสนธิ 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดป๎ญหา
การท่วมขังและเก็บน้ าไว้ใช้
การเกษตร 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80   ของ
หมู่บ้านท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการนี ้

ระบายน้ าเป็นไปด้วยความ
สะดวกลดป๎ญหาการท่วม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้
ดิน 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกลดป๎ญหา
การท่วมขังและภัยแล้ง 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

400,000 ร้อยละ 80   ของ
หมู่บ้านท่ีได้รับ
ประโยชน์จาก

โครงการน้ี 

การระบายน้ าเป็นไปด้วย
ความสะดวกลดป๎ญหาการ
ท่วมขังและภัยแล้ง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

4 อบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการน้ า 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไปด้วย
ความสะดวกลดป๎ญหาการท่วม
ขังและเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 
 

เกษตรกร    
35 คน 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ 80   
ของหมู่บ้านท่ี
ได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สนับสนุนโครงการของ
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ต าบลล าสนธิ 

เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาภัย
จากสิ่งแสพติดในต าบลล าสนธิ 

จัดกิจกรรมด้านการ
ปูองกัน บ าบัด การให้

ความรู้ หมู่ท่ี 1-6 

- - - - 
 

50,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ท าให้ชุมชนลดป๎ญหา
ยาเสพติดลง 

ส านักปลัด 

2 อบรมรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาภัย
จากสิ่งแสพติดในต าบลล าสนธิ 

เยาวชน หมู่ 1-6 
จ านวน 50 คน 

- - - - 
 

30,000 ร้อยละ 80      
ของเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ท าให้ชุมชนลดป๎ญหา
ยาเสพติดลง 

ส านักปลัด 

3 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV (กล้องวงจรปิด) 

เพื่อใช้ในการปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
จุดเสี่ยง/อันตราย 

จ านวน 6 จุด 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ

ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนอปพร.ต.ล าสนธิ 

เพื่อเตรียมการเฝูาระวังเตรียม
ความพร้อมต่อภัยพิบัติท่ีอาจ
เกิดขึ้นในต าบลล าสนธิ 

อผพร.จ านวน            
50 คน 

- - - - 
 

250,000 ร้อยละ 70       
ของ อปพร.มี
ความรู้และ

ปฏิบัติงานได้ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการขับขี่ปลอดภัยห่างไกล
อุบัติเหตุ 

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรู้ 
และเข้าใจกฏจราจร 

ประชาชนและ
เยาวชนจ านวน             

60 คน 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ 50      
ของประชาชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนรู้ และเข้าใจ
กฏจราจรมากขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยต าบล  
ล าสนธิ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่นการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

ต่างๆ 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 100    
ของประชาชนท่ี

ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ
ความช่วเลือและมี
ความปลอดภัยจาก
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรม/รณรงค์   
สาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 

จ านวน 50 คน 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมีความ

ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับการ
บริการ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ท่ี 1-6 ต าบล
ล าสนธิ 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชนใน

ต าบลล าสนธิ 

ประชาชนได้รับการ
บริการ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

40 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนและภัย
พิบัติต่างๆให้กับประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพือ่ให้บริการด้านความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีและผู้ท่ี
เดินทางในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการ
จ านวน 1 แห่ง
ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่และ
สงกรานต์ 

- - - - 
 

50,000 ร้อยละ 80      
ของประชาชน     

ท่ีใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส านักปลัด 

10 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 
(ใช้ไฟบ้านตนเอง) 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ท่ี 1-6 
จ านวน 50 ดวง 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ 80       
ของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัย 

ประชาชนได้รับการ
บริการ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีไฟฟูา
ใช้เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวน 5 แห่ง 

1) หมู่ 1       
บ้านนายสมหมาย   
2) หมู่ 3 บ้าน
นางวิมล            
3) หมู่ 6        
บ้านนายทองหล่อ 
เมืองแพน และ
บ้าน น.ส.สมคิด 
จีนจันทร์ 

  

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 80          
ท่ีมีไฟฟูาแสงสว่าง

ใช้ในหมู่บ้าน 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ไฟฟูาใช้เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด(LPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 ติดตั้งกระจกส่องทางจุด
เสี่ยงบนถนน 

เพื่อลดป๎ญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน 

หมู่ 1-6 จ านวน 15 จุด 

 หมู่ 5 จ านวน 2 จุด 

หมู่ 6 จ านวน 4 จุด       
1.สี่แยกบ้านนางเอน รัญโญ                       
2.สี่แยกบ้านนายสมหมาย 
บัวไข                        
3.สี่แยกบ้านนางวราภรณ์ 
บุญเกิด                      
4.โค้งบ้านนายส าเริง     
บุญประเสริฐ             

- - - - 
 

150,000 ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการได้อย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
    (บาท) 

 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

13 ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์ชื่อถนน/
ชื่อซอย 

เพื่อบอกชื่อถนน/ซอย
ในหมู่บ้าน เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาและ
สะดวกในการสัญจร 

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

- - - - 
 

200,000 ร้อยละ 80         
ท่ีได้รับประโยชน์ 

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 2562 2563 2564 2565 

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 ร้อยละ80 ของเยาวชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการทุจริต 
คอรัปชั่น มีทัศนคติ 
จิตส านึก ค่านยิมใน
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

กองสวัสดิการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างผู้สูงอายุ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
สู่ความยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอายุในต าบล    
ล าสนธิ 

- - - - 
 

75,000 ร้อยละ 100     ของ
ผู้สูงอายุในต าบล าสนธิ

ได้รับการพัฒนาฯ 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กองสวัสดิการ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสจ านวน 
2 รุ่นๆละ 50 คน 

- - - - 
 

50,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 

4 โครงการเยาวชนจิตอาสา
ท าความดี 

เพื่อให้เยาวชนรู้จักความ
สามัคคี ท าประโยชน์ต่อ
สาธารณะสังคม 

เยาวชนต าบลล าสนธิ 
จ านวน 50 คน 

- - - - 
 

10,000 ร้อยละ 50 ของเยาวชน
ท่ีเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี 

ท าให้เยาวชนรู้จัก
ความสามัคคี ท า
ประโยชน์ต่อสาธาระ
สังคม 

กอง 
สวัสดิการ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

ประชาชนในต าบล  
ล าสนธิ จ านวน 4 รุ่น 

ๆละ 30 คน 

- - - - 
 

64,000 ร้อยละ80       
ของเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ประชาชนในต าบลได้รับ
การพัฒนาอาชีพ 

กองสวัสดิการ 

6 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น และส่งิสริมความ
เข้าใจของสมาชิกในครอบครัว 

ประชานต าบล าสนธิ 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80      
ของครอบครัวท่ี

ได้รับการสนับสนุน 

ครอบครัวมีความอบอุ่น 
และส่งิสริมความเข้าใจ
ของสมาชิกในครอบครัว 

กองสวัสดิการ 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อปท. 

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาฯให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสาธรณภัย และ
สนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ อบต.    
ล าสนธิ จิตอาสา
จ านวน 50 คน 

- - - - 
 

320,000 จิตอาสาต าบล     
ล าสนธิ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ศึกษา
ดูงานและเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 

บุคลากร  
ศูนย์เด็กฯ 

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

50,000 
 

ร้อยละ80        
ของบุคลากรมี

ความรู้ในการพัฒนา
เด็กฯ 

ครูผู้ดูแลเด็กมีมุมมอง
ท่ีกว้างไกลและเห็น
ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอน 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการทัศนศึกษานอก
ห้องเรียนและพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อพัฒนากระตุ้น
พัฒนาการเด็กในการศึกษา
และเรียนรู้นอกสถานท่ี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

60,000 
 

เด็กมีพัฒนาการเพิ่ม
มากขึ้น 

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
และมีความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกห้องเรียน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและทันสมัย 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

85,000 
 

ร้อยละ100เด็กมี
พัฒนาการเพิ่มมาก

ขึ้น 

มีส่ือการเรียน
การสสอนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการเยี่ยมบ้านสร้าง
ความสัมพันธ์ 

เพื่อให้ครูและเด็กและ
ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

8,000 
 

ออกเยี่ยมบ้านเด็ก 
ครบร้อยละ100 

ของเด็ก 

เพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 

ส านักปลัด 
 

 
 

47

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัวเป็นประจ าทุกปี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 
 

นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีในครอบครัวเป็น
ประจ าทุกปี 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการวันลอยกระทง เพื่อให้เด็ก รู้จักประเพณี
ลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 
 

นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

เด็กรู้จักประเพณีลอย
กระทง 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการออมวันละนิดเพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ประหยัด รู้จักออก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 
 

นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

เด็กรู้จักการออมและ
รู้จักประหยัด 

ส านักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

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
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญาและประสบ 
การณ์ท่ีดี และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ 

พื้นท่ี  
อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

40,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กในต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญาและ
ประสบการณ์ท่ีดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 
 

9 โครงการเด็กดีมีเงินออม เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการออม
เงินเพื่อความพอเพียง 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

5,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความสนใจใน
และรู้จักการออมเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                  3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

50 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการหนูน้อยฟ๎นสวย
ยิ้มใสใส่ใจสุขภาพ 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปาก
และมีสุขภาพฟ๎นท่ีดี 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับบริการ 

เด็กมีสุขภาพช่องปาก
และมีสุขภาพฟ๎นท่ีดี 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการ DAD and 
MOM ยุคใหม่เข้าใจลูก
น้อย 

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

15,000 
 

รอ้ยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและผู้ปกครองได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ส านักปลัด 
 

12 โครงการจัดกิจกรรมไหว้
ครู 

เพื่อแสดงออกถึงความ
เคารพครูในวันส าคัญ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

1,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความเคารพเชื่อ
ฟ๎งครูมากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

13 โครงการ  BOOK SCAT 
หนังสือเล่มแรก 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ได้รู้จักรักการอ่าน 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

10,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความสนใจ
หนังสือมากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการกระตุ้น
พัฒนาการเลี้ยงดูเด็ก 

เพื่อเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กในทุกๆด้าน 

เดก็ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

10,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยมากขึ้น 

ส านักปลัด 

15 โครงการภูมป๎ญญา
ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกให้เด้กรู้จักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธิ 

- - - - 
 

10,000 
 

ร้อยละของเด็กที่
ได้รับบริการ 

เด็กมีความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
 

16 โครงการผู้สูงอายุดูแล
บุตรหลาน 

เพื่อให้เด็กมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้สูงอายุในการอบรม
เลี้ยงดู 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

7,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความสัมพันธ์
อันดีกับผู้สูงอายุใน
การอบรมเลี้ยงดู 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
                     3.1 แผนงานการศึกษา 

                  
 

52 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

                งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการปลูกฝ๎งเด็กไทย
ให้เด็กไทยมีความรักแม่
และกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ
(วันแม่) 

เพื่อปลูกฝ๎งให้เด็กมีความรัก
และกตัญํูต่อแม่และต่อผู้มี
พระคุณ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

12,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรักและ
กตัญํูต่อแม่ละต่อผู้มี
พระคุณ 

ส านักปลัด 
 

18 โครงการปลูกฝ๎งเด็กไทย
ให้เด็กไทยมีความรักพ่อ
และกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ
(วันพ่อ) 

เพื่อปลูกฝ๎งให้เด็กมีความรัก
และกตัญํูต่อบิดาและต่อผู้
มีพระคุณ 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

- - - - 
 

12,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีความรักและ
กตัญํูต่อบิดาและต่อ
ผู้มีพระคุณ 

ส านักปลัด 
 

19  สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน  
 

เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือลดค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริม
โภชนาการท่ีดีแก่เด็ก
นักเรียน 

 โรงเรียนท่าเยี่ยม 
100 คน 

โรงเรียนบ้านล า
สนธ ิ90 คน  

- - - - 
 

1,103,000 
 

ร้อยละ 100 เด็ก
ทุกคนได้

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

 เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

สนง.ปลัด  
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 อาหารเช้าเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
 

เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือลดค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ปกครองส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน 

เด็กศูนย์เด็กเล็ก 
70 คน มี
อาหารเช้า 
รับประทาน 

- - - - 
 

200,000 
 

ร้อยละ 100           
เด็กทุกคนได้

รับประทานอาหาร
ครบทุกมื้อ 

 เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

ส านักปลัด  
 

21 โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ประจ าต าบล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชนต าบลล าสนธิ 

 - - - - 
 

10,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         

ผู้มาใช้แหล่งเรียนรู้ 

ประชาชนต าบลล า
สนธิมีแหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล 

ส านักปลัด 

22 โครงการจัดต้ังห้องสมุด
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชนใช้
เป็นแหล่งค้นหาความรู้ ให้
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

 - - - - 
 

10,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         
ผู้มาใช้ห้องสมุด 

ประชาชน เยาวชน
มีแหล่งเรียนรู้และ
ค้นหาความรู้ ได้ทัน
เหตุการณ์ 

ส านักปลัด 

23 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้คอมพิวเตอร์กับ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         

ผู้เข้ารับการอบรม 

ประชาชนได้มี
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ส านักปลัด 

            
           53 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

ประชาชนต าบลล า
สนธิ 

- - - - 
 

80,000 
 

ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุฯธิคุณ 
ประชาชนไดร้่วมกันแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้ประชาชน เช่น 
อบรมให้ความรู้,
ประชุม,ศึกษาดูงาน 
ฯลฯ 

- - - - 
 

80,000 ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด  
 

3 โครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช 

เพื่อระลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของสมเด็กพระ
ปิยมหาราช รัชกาลท่ี 5 

ต าบลล าสนธิ - - - - 
 

5,000 ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สนง.ปลัด 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

4 สนับสนุน/อุดหนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

 เพื่อการรักษาไว้ซ่ึงประเพณี
และวัฒนธรรมของลพบุรีสืบ
ต่อไป 

ส านักจังหวัดลพบุรี/
กาชาด/อบจ. 

- - - - 
 

28,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
ของพระ มหา

กษัตริย์และพระ
ราชวงษ ์ 

- - - - 
 

80,000 ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

7 โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมต่างๆ 

จ านวน 3 วัด  
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนในต าบลได้
ร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

สนง.ปลัด 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

8 วันท้องถิ่นไทย เพื่อให้ระลึกถึง
พระมหากษัตริย์ทรงก่อตั้ง
ท้องถิ่น 

ข้าราชการ 
พนักงาน อบต.   

ล าสนธิ 

- - - - 
 

10,000 จ านวนข้าราชการ
ร่วมกิจกรรม 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระ มหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

9 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 
 

เพื่อให้เด็ก รู้จักประเพณี
ลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม
สืบต่อไป 

ต าบลล าสนธิ - - - - 
 

30,000 
 

ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลัด  
 

10 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นกาเทิดพระเกียรติ
สมเด็จ  พระบรมราชินี ใน 
รัชกาลท่ี 9 

ต าบลล าสนธิ - - - - 
 

50,000 
 

ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระ มหา
กษัตริย์ 

ส านักปลัด 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

11 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาได้
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ จังหวัดและสร้าง
ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี 

 เยาวชนและ
ประชาชน  

หมู่ท่ี 1-6 ต าบล 
ล าสนธิ 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ100ของ
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา 

 เยาวชนและ
ประชาชน ในต าบลล า
สนธิได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาระดับอ าเภอ 
จังหวัดและสร้างความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี 

 ส านักปลัด 
 

12 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบล 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มีอุปกรณ์
กีฬาไว้เล่นออกก าลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ประชาชนและ
เยาวชน   

หมู่ท่ี 1-6 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเล่น

กีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้เล่น
ออกก าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ส านักปลัด 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

13 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มีอุปกรณ์
กีฬาไว้เล่นออกก าลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

หมู่ท่ี 1-6 - - - - 
 

72,000 ร้อยละ50 
ของประชาชน

ท่ีเล่นกีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้เล่น
ออกก าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ส านักปลัด 
 

14 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลมีสถานท่ี
เล่นกีฬาไว้เล่นออกก าลัง
กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

หมู่ 1-6 ต าบล 
ล าสนธิ 

- - - - 
 

500,000 ร้อยละ 50 
ของต าบลท่ี  
มีลานกีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลได้
เล่นออกก าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

15 โครงการอนุรักษ์การแต่ง
ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย 
และการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ผ้าพ้ืนเมือง 

ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 

อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

5,000 ร้อยละ 80 
ของ

ข้าราชการ 
ร่วมกันแต่ผ้า

ไทย 

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างทุกคนรู้จักแต่ง
ไทยเพื่ออนุรักษ์ผ้า
ไทยเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สวัสดิการ 
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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. 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 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 จ้างผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสท างานใน 
อบต.ล าสนธิ 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีงานท าและมี
รายได้ 

จ านวน 1 คน - - - - 
 

90,000 ร้อยละ 20 
ของผู้พิการ

และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ท าให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีงานท าและมี
รายได้ 

กองสวัสดิการ 

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน
ท่ีอยู่อาศัยผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส.ใน
ต าบลล าสนธิ 

จ านวน 12 หลัง  

- - - - 
 

60,000 ร้อยละ 20
ของผู้พิการ

และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ท าให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 

60 
 
 
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

3 โครงการบริการรถรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนท่ีด้อย
โอกาสมาเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
ล าสนธิ 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กท่ี
ครอบครัวยากจนไม่มีรถเพื่อ
รับส่งบุตรหลานมาเรียนท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
อบต.ล าสนธิ 

เด็กนักเรียนท่ีด้อย
โอกาสท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือของศูนย์
เด็กฯจ านวน 40 

คน 

- - - - 
 

48,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก

ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

เด็กที่ครอบครัว
ยากจนได้มีโอกาสได้
เข้าเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

ล าสนธิ มากขึ้น 

ส านักปลัด 

4  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อให้ผู้พิการและ ด้รับ
ความสะดวก 

ผู้พิการ จ านวน  
10 คน 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ 10   
ของผู้พิการ 

ท าให้ผู้พิการ มีความ
สะดวกช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

61 
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

5 โครงการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล 
ล าสนธิ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส
ในต าบลล าสนธิ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบล

ล าสนธิจ านวน 
100 คน 

- - - - 
 

60,000 ด้วยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 
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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  
 

 
 

63 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
รณรงค์โรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม่และ
โรคติดต่อต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ปูองกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อระหว่างคนสู่
สัตว์ 

ประชาชน
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

40,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ได้รับการ
ปูองกัน 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
รู้จักปูองกันโรคระบาด
จากสัตว์สู่คน 

กองสวัสดิการ 

 

2 โครงการปูองกับควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชน
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

50,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน

ได้รับการ
ปูองกัน 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
รู้จักปูองกันโรค
ไข้เลือดออกที่มียุงลาย
เป็นภาหะน าโรค 

กองสวัสดิการ 

 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 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
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพ
ราระบาดในพื้นท่ีและ
ควบคุมการแพร่พันธ์
ของสุนัข/แมว 

ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและยา
คุมก าเนิดสุนัข/
แมว ในต าบล
ล าสนธ ิจ านวน 

1,200 ตัว 

- - - - 
 

36,000 ร้อยละ 100 
ของประชากร
สัตว์ท่ีได้รับการ

ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว 

กองสวัสดิการ 

 

            

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  

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนกไม่ให้แพร่
ระบาดในพื้นท่ีต าบลล า
สนธิ 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

10,000 ร้อยละ 100    
ของประชากรใน
ต าบลได้รับการ

ปูองกันและควบคุม
โรค 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลปลอดภัยจาก
โรคไข้หวัดนก 

ส านักปลัด 

 

5 โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขและการ
ควบคุมโรค 

จัดหาทราย 
อะเบท น้ ายา
ฆ่าเชื้อ น้ ายา
พ่นหมอกควัน 
ฯลฯ 

- - - - 
 

50,000 มีวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ท่ี

ทันสมัย 

การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

            

65 

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  

 
66 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันโรค
เอดส์และเพศสัมพันธ์
แก่เด็กและเยาวชน 

เพื่อปูองกันและควบคุม
การปูองกันโรคเอดส์
และเพศสัมพันธ์แก่เด็ก
และเยาวชน 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลล าสนธ ิ
จ านวน 60 คน 

- - - - 
 

15,000 เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ

มากขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีในการปูองกันโรค
เอดส์และการ
เพศสัมพันธ์ท่ีถูกวิธี 

กองสวัสดิการ 

 

7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
แกนน าชุมชนในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับ
ผู้น าชุมชน แกนน า
ชุมชนในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 

ผู้น าในต าบล 

ล าสนธ ิจ านวน 
50 คน 

- - - - 
 

20,000 โรคติดต่อ ต่างๆใน
ต าบลล าสนธิมี
จ านวนลดลง 

ผู้น าชุมชน/อสม.
แกนน าในต าบลล า
สนธิ มีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกัน
โรคติดต่อมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

8 โครงการสบับสนุน/
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขการปูองกันและ
การควบคุมโรค 

หมู่ท่ี 1-6 ต าบลล า
สนธิ 

- - - - 
 

120,000 โรคติดต่อ 
ต่างๆในต าบล

ล าสนธิมี
จ านวนลดลง 

ท าให้การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขการ
ปูองกันและการ
ควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

9 จัดหาน้ าดื่มสะอาด
ส าหรับประชาชน 

เพื่อพัฒนาระบบน้ าดื่มให้
สะอาดส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

ก่อสร้างหรือติดตั้ง
เครื่องกรองน้ า 2 

จุด 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ80 
ของผู้ใช้

บริโภคน้ าท่ี
สะอาด 

ประชาชนต าบลล า
สนธิได้รับการบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

            

            

67 

แบบ ผ.02 



  

 

 

           2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                               

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

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 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

   (บาท) 

1  เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาป๎ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

 หมู่ท่ี 1-6 

ต าบลล าสนธ ิ  

- - - - 
 

2,000,000 

 

 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน
ผู้ประสบภัย 

- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือด้านสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาป๎ญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน   

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง  

            

 

 
 

68 
 

แบบ ผ.๐2 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการปลูกปุาถาวรและ
พื้นฟูปุา 
 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดม 
สมบูรณ์ของปุาในเขตต าบล 

พื้นท่ีปลูกปุา
ทดแทนในต าบล 

- - - - 
 

50,000 
 

จ านวนพื้นท่ีสี
เขียวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50 

ท าให้เพิ่มความอุดม 
สมบูรณ์ของปุาในเขต
ต าบลล าสนธิ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้,หญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 
 

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

ต าบลล าสนธิ - - - - 
 

50,000 
 

จ านวนพื้นท่ีสี
เขียวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 30 

ท าให้เพิ่มความอุดม 
สมบูรณ์ของปุาในเขต
ต าบลล าสนธิ 

 

ส านักปลัด 

 

69 
 
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

3 สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ล าสนธิ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
ท างานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สนับสนุนงานศูนย์
ถ่านทอด 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรในต าบลมี
การพัฒนาศักยภาพ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตามแนวพระราชด าริฯ 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงถึงความสามัคคี
ของชุมชน ช่วยกันสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ 
ในหมู่บ้าน 

ผู้น าชุมชน 
ต าบลล าสนธิ

จ านวน 50 คน 

- - - - 
 

250,000 ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
1 โครงการ 

ช่วยชะลอวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติของโลก 

ส านักปลัด 

 
 
 

70 
 
 

แบบ ผ.02 



  

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช ตามแนวพระราชด าริฯ 
 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
พันธุ์ไมไ้ว้ศึกษาเรียนรู้  

ปุาชุมชนต าบล   
ล าสนธจิ านวน     

1 แห่ง  

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ20ของ
พันธุ์ไม้เพ่ิมขึ้น 

ช่วยชะลอวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติของโลก 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดท าสวน 
สาธารณะเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลท่ี 10 

 เพื่อเป็นสถานท่ีผักผ่อนและ
ออกก าลังในหมู่บ้าน 
 

หมู่ท่ี 5 ต าบล    
ล าสนธิ จ านวน 1 

แห่ง  

- - - - 
 

50,000 มีสวน 
สาธารณะ 

เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ท าให้ประชาชนมีผัก
ผ่อนและออกก าลังใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
กองช่าง  
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 โครงการต าบลล าสนธิ
สะอาดอย่างยั่งยืน 
 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริมความ
สามัคคีในต าบลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ 
 

จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
จ านวน 12 ครั้ง 

- - - - 
 

30,000 รอ้ยละ 80 
หมู่บ้านไม่มีขยะ 

เกิดความร่วมมือและ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริม
ความสามัคคีในต าบล
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ 

 กองช่าง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้
ร่วมกันการคัดแยกขยะก่อน
ท้ิง (3ช.) ในหมู่บ้าน 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 

ต าบลล าสนธิ
จ านวน 120 

ครัวเรือน 

- - - - 
 

60,000 ขยะลดลงร้อย
ละ 50  ของ

ครัวเรือน 

 ประชาชนมีความรู้
และได้ร่วมกันการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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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 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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

3 โครงการจัดต้ังตลาดกลางรับ
ซ้ือขยะในต าบล  
 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
บูรณาการอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนส่งเสริมความ
สามัคคีในต าบลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ 
 

 จัดต้ังจุดรับซ้ือขยะ 
6 แห่งในหมู่บ้าน 

- - - - 
 

5,000 
- 

ลดขยะลงร้อย
ละ 50  ของ

ครัวเรือน 

เกิดความร่วมมือและบูรณา
การอย่างยั่งยืน สนับสนุน
ส่งเสริมความสามัคคีใน
ต าบลให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่ 

 กองช่าง 

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อให้มีการจัดการขยะท่ีดี
และถูกต้อง 

หมู่ท่ี 1-6 ต าบลล า
สนธิ 

- - - - 
 

300,000 การบริหาร
จัดการขยะ

ร้อยละ 100 

มีการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนท่ีดีชุมชนมีสภาวะ
แวดล้อมท่ีดี และสะอาด  

กองช่าง 
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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 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
   5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

               5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือหนังสือ พิมพ์
ให้กับหมู่บ้านภายในต าบล
ล าสนธิ 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 

หมู่ท่ี 1-6 
ต าบลล าสนธิ 

 

- - - - 
 

36,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยอย่างทั่วถึง 
 

สนง.ปลัด 
  

2 โครงการปรับปรุงระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในพื้นท่ี 
อบต.ล าสนธิ 

- - - - 
 

150,000 จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเปูาหมาย 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 



  

 

 

           

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                   5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

                   5.1 แผนงานบริหารทั่วไป      
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
หน้าท่ี สิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 
สมาชิกสภา อบต.และ
ผู้บริหาร 

ส่งเสริมให้ประชาชน สมาชิก
สภา อบต.และผู้บริหารมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนใน
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

30,000 

 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

ประชาชน สมาชิก
สภา อบต.และ
ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหน้าท่ีตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด  

แบบ ผ.02 



  

 

 

          

   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                   5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม     

                   5.1 แผนงานบริหารทั่วไป     
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ เลือกตั้งอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

ค่าจัดกิจกรรม
อบรมรนณรงค์
แผนพับ เอกสาร
ค่าวิทยากรฯลฯ
ให้กับประชาชน 
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

600,000 

 

ร้อยละของผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 

 

ประชาชนมาใช้สิทธิ์
ในการเลือกตั้ง 

ส านักปลัด  

แบบ ผ.02 



  

 

 

            

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                      5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

77

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การประชาคมหรือการท า
ประชาพิจารณ์ ประชุมและ
ประชามติต่างๆ 

เพื่อท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลงมติโครงการต่างๆ ชี้แจง
ตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 

ประชาชนหมู่ท่ี 
1-6ในต าบลล า
สนธิทุกครัวเรือน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- - - - 
 

30,000 ร้อยละ80
ของครัวเรือน

ท่ีเข้าร่วม 

ท าให้ประชาชนท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลงมติโครงการต่างๆ 
ชี้แจงตามนโยบาย
รัฐบาลได้เข้าใจและ
ตรงประเด็น  

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

             

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
                 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป      

                  

78

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝกึอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน  

ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ 

- - - - 
 

320,000 ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร

พนักงานผู้น า
ชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ได้รับ
การพัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



  

 

 

          

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบรุี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

79

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิก และพนักงานเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและ
ศักยภาพให้แก่สมาชิก และ
พนักงานตลอดจนสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงาน 
และลูกจ้าง 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.พนักงาน 

และลูกจ้างได้รับ
การพัฒนา 

ศักยภาพให้แก่
สมาชิก และพนักงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

             

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

80

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการคลังแก่บุคลากร 
อบต. 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้าน
การเงินการคลังของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี อบต.
ล าสนธ ิจ านวน 
15 คน 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ได้
อย่างถูกต้องและ
แม่นย ามีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

              

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

81

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล
เพื่อประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารจากระบบ
อินเตอร์เน็ตต าบล 

จ านวน 2 จุด
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละ50   
ของผู้มาใช้

บริการ 

ประชาชนได้มีสถานท่ี
หาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

ส านักปลัด 

10 ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัย
ประเมินผลงาน 

เพื่อประเมินการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

25,000 ร้อยละของผู้มา
ใช้บริการ 

ทราบความพึงพอใจใน
การบริการปะชาชน 

ส านักปลัด 

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

50,000 ร้อยละของผู้มา
ใช้บริการ 

มีเพียงพอในการบริการ
ปะชาชน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

           

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                    5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

82

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินส านักงาน 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
อบต. 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

200,000 การปฏิบัติงาน
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์บริเวณ 
อบต.ล าสนธิ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุง
ต่อเติมอาคารส านักงาน 
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณ อบต.
ล าสนธิ 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

200,000 การปฏิบัติงาน
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

การบริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

 
              2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

83

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
พบประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
และให้ค าปรึกษา รับช าระ
ภาษี ฯลฯ 

หมู่ท่ี 1-6       
ต าบลล าสนธิ 

- - - - 
 

10,000 จ านวนประชาชน
ท่ีมารับบริการ 

ท าให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ท่ีทันสมัย 

ส านักปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

15 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การบริหารงานของ 
อบต.มีความคล่องตัวต่อการ
บริการประชาชน  

ท าความสะอาด
ส านักงาน รักษา
ความปลอดภัย 

ท าอาหารศูนย์เด็ก 
แบกหามสิ่งของ ขับ

รถ ดูแลระบบ
ประปา ฯลฯ   

- - - - 
 

1,000,000 ร้อยละการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 ท าให้การ
บริหารงานของ 
อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

แบบ ผ.02 



  

 

 

     

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                        

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

  
84 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
ได้มีงานท าและมีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 

อบต.ล าสนธิ - - - - 60,000 ร้อยละ 20 ของ
นักเรียนท่ีจ้าง
ท างาน 

นักเรียนได้มีงานท า
และมีรายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียน 

ส านักปลัด 

17 โครงการอบรมให้ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ด้านสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

อบต.ล าสนธิ - - - - 
 

20,000 ร้อยละ 80         
ของประชาชน         

ผู้เข้ารับการอบรม 

ประชาชนได้มี
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



  

 

 

              2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                       

                                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3.การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต     
                                    5. การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                   
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

                  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

               งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ส่งเสริมสนับสนุน/อุดหนุน
ศูนย์การปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. (สถานท่ีกลาง) 

เพื่อสนับสนุนศูนย์การ
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. (สถานท่ีกลาง) 

ศูนย์การปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท. 
(สถานท่ีกลาง) 

- - - - 
 

25,000 ร้อยละของผู้ใช้ศูนย์
การปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
(สถานท่ีกลาง) 

มีศูนย์การ
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. (สถานท่ี
กลาง) 

ส านักปลัด  

18 โครงการประชาชนจิต
อาสาพัฒนาหมู่บ้านหรือ 
อาสาสมัครรักษ์โลก 

เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันท าความดี 

ท าความสะอาดถนน 
คลอง วัดและสถานท่ี
สาธารณะต่างๆหมู่ท่ี 
1-6 ต าบลล าสนธิ 

จ านวน 6 ครั้ง  

- - - - 
 

20,000 จ านวนถนน คลอง วัด
และสถานท่ีสาธารณะ
ต่างๆ มีความสะอาด 

ท าให้ประชาชนจิต
อาสาร่วมกันท า
ความดี พัฒนาใน
หมู่บ้านตนเอง 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

             2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                             
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564  
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 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

    (บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน

ต าบล     
พนักงานจ้าง 

- - - - 
 

100,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและสวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  

2 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลล าสนธิ 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลล าสนธิ 

จ านวน 1 
กองทุน 

- - - - 
 

20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ

สวัสดิการ 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พื้นท่ีต าบลล าสนธิ 

เพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกระดับในต าบล 
ล าสนธิ 

จ านวน 1 
กองทุน 

- - - - 
 

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ

สวัสดิการ 

สุขภาพประชาชนทุ
ระดบัในต าบลล าสนธิ
ดี 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 



  

 

 

       
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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) 

 
              งบประ 

 มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สายบ้านท่าเยี่ยม –บ้านโพธ์ิ
งาม หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 ต าบลล าสนธิ 
เชื่อมต่อต าบลเขารวก 

    

- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายในหมู่ 
บ้านให้มีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น 
 

หมู่ท่ี 3  กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง  

   

- - - - 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง   
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

2  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นโค้งกุญชร – 
บ้านหนองเกตุ หมู่ท่ี 4  ต าบล   
ล าสนธิ เชื่อมต่อ สาย205 และ
ต าบลหนองร ี      

- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น  

 หมู่ท่ี 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,100 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร  

   

- - - - 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80   
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/1 



  

 

 

 
   2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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) 

 
              งบประ 

 มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น  

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

- - - - 2,550,000 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ถนน ภายใน
หมูบ่้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

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

- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น     

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองนา จาก 
0+000 ถึง กม.0+815 
กว้าง 5 เมตร ยาว 815 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - - - 2,446,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ผู้ใช้ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/1 



  

 

 

  
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564  
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) 

 
              งบประ 

 มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองนา ลบ.ถ.102-14 
- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น    

หมู่ท่ี 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
สะดวกในการใช้
ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโค้งล าสนธิ-บ้านหนองนา 
ลบ.ถ.102-07 หมู่ 6-5 

- เพื่อแก้ไขป๎ญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น    

หมู่ท่ี 6-5 ต าบลล 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
สะดวกในการใช้
ถนน ภายใน
หมู่บ้าน  

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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แบบ ผ.02/1 



  

 

 

 
  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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) 

 
              งบประ      

มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
7 ขุดลอกคลองล าสนธิ - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยในหมู่บ้าน  
หมู ่1,2,3,5 และ 6
กว้าง 12-35 เมตร ยาว 
5,000 เมตร  

- - - - 
 

5,000,000 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาช     
ผูใ้ชป้ระโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกลด
ป๎ญหาการท่วม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

8 ขุดลอกคลองเกตุ - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในหมู่บ้าน  

หมู่ 4 บ้านโค้งกุญชร 
กว้าง 12-30 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

- - - - 
 

2,000,000 
 
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกลด
ป๎ญหาการท่วม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จงัหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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) 

 
              งบประ 

มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
9 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง   

ล าสนธิ 
- เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในหมู่บ้าน  

จ านวน 3 แห่ง                      
1. บริเวณไร่นายจ าลอง 
สุทธา หมู่ 2  

2. บริเวณไร่นาย
ประจวบ หมู่ 2                                         
3. บริเวณไร่นายวิมล 
เชื้อจาด หมู่ 5 

- - - - 
 

5,000,000  
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกลด
ป๎ญหาการท่วม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 

10 ขุดลอกคลองชลประทาน - เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในหมู่บ้าน  

หน้าฝายหมู่ 2 บ้าน    
ท่าเยี่ยม กว้าง 10-30 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 
 

2,000,000 
  
 

ร้อยละ 80    
ของประชาชน 
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกลด
ป๎ญหาการท่วม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุรี 
กรมส่งเสริมฯ 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

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

              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ที่ 
 

       โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
     เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 
              งบประ 

มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
11 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร 
- เพื่อแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง
ให้กับเกษตรกรในต าบล
ล าสนธ ิ

หมู่ 1-6 

ต าบลล าสนธ ิ

- - - - 
 

3,000,000  
 

ร้อยละ 80     
ของประชาชน  

ผู้ใช้น้ า 

เกษตรกรต าบล
ล าสนธิมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
12 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

ในพื้นที่ต าบลล าสนธ ิ
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

หมู่ 1 -6 

ต าบลล าสนธ ิ

- - - - 
 

10,000,000 
  
 

ร้อยละ 80     
ของประชาชนผู้       
ได้รับประโยชน์

จากไฟฟูา
สาธารณะ 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

ส านักงาน
จังหวัดลพบุร ี
กรมส่งเสรมิ

ฯ 
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  2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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) 

 
              งบประ 

 มาณ 
  

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     
13 โครงการรติดตั้งไฟฟูา

สาธารณะ (โซล่าเซล) 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

หมู่ที่ 1-6 ระยะทาง     
หมู่ ละ 1 กิโลเมตร 

- - - - 
 

10,000,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีได้
ประโยชน์จาก
ไฟฟูาสาธารณะ 

ท าให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กอง 
สวัสดิการ 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฑ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆทุกส่วนราชการ - - - - 100,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สวัสดิการ 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - - 30,300 ส านักปลัด 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่อขยาเสียงจ านวน 1 เครื่อง - - - - 20,000 ส านักปลัด 

4 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกดีเซลจ านวน 1 คัน 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ล
แค็บ 

- - - - 854,000 กองคลัง 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฑ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเพ่ือใช้ส าหรับให้ประชาชนใน
ต าบลล าสนธิใช้ออกก าลังกาย ดังนี้ 

     ส านักปลัด 
 

1. เครื่องซิสอัพหน้าท้อง จ านวน 2 ชุด - - - - 17,000  
2. เครื่องดึงไหล่ จ านวน 2 ชุด - - - - 30,000  
3. เครื่องเดินลูกกลิ้ง จ านวน 2 ชุด - - - - 23,800  
4. เครื่องบริหารหัวเข่า จ านวน 2 ชุด - - - - 23,000  
5. เครื่องบริหารข้อสะโพก จ านวน 2 ชุด - - - - 25,000  
6. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก จ านวน 2 ชุด - - - - 25,000  
7. เครื่องบริหารไหล่และขา จ านวน 2 ชุด - - - - 25,000  
8. เครื่องบริหารไหล่และขาแบบคู่ 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.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

- - - - 23,800 ส านักปลัด 

14. เครื่องออกก าลังกายแขนแบบหมุนล้อ
หลัง จ านวน 2 ชุด 

- - - - 24,000 ส านักปลัด 

15. ไวกิ้ง 2 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด - - - - 23,000 ส านักปลัด 
       

6 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

1.เครื่องตัดหญ้า - - - - 200,000 ส านักปลัด 
       
 
 

      

                    รวม -  - - - 690,900  
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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
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
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 เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขป๎ญหา
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 
  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 

ในส่วนของป๎จจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุาย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง 
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ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็น
หน้าที่ของข้าราชการองถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(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 ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในป๎จจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

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

99  



  

 

 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน     
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยละป๎ญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายงานใหม่ 
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