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ค าน า 

 

  เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยงานบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                
พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 )    

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
( พ.ศ. ๒๕๖6 –2570 ) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 
2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมฉบับนี้    จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
 
 
   
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 3 
 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
                     

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน          1 - 13 
 1.ด้านกายภาพ 
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 3.ประชากร 
 4.สภาพสังคม 
 5.ระบบริการพ้ืนฐาน 
 6.ระบบเศรษฐกิจ 
 7.ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.อ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       14 - 50 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    
 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ         51 – 151 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  - แบบ ผ.01 
  - แบบ ผ.02 
  - แบบ ผ.02/1 

- แบบ ผ.02/2 
   

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล         152 - 164 
 1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
ภาคผนวก   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 4 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

 
(1) ด้านกายภาพ 

 1 )   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 
    

ต าบลนาโสม ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 26 กันยายน  2518 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและก าหนด
เขตต าบลในท้องที่อ าเภอชัยบาดาลและอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ 23  กันยายน   2518      
( ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 207 หน้า 2492  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2518 ) โดยแบ่งเขตการ
ปกครองและโอนหมู่บ้านมาจากต าบลหนองยายโต๊ะ  อ าเภอชัยบาดาล จ านวน  2 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด                         
6 หมู่บ้าน ดังนี้ 
     หมู่ที่  ๑  บ้านนาโสม 
      หมู่ที่  ๒  บ้านเขาต าบล 
  หมู่ที่  ๓  บ้านสามแยกเขาต าบล 
       หมู่ที่  ๔  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 
         หมู่ที่  ๕  บ้านหนองใหญ่ 
        หมู่ที่  ๖  บ้านซับงูเหลือม 

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 5 
 

2 ) ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม                
ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ าไหลหลาก และบางครั้งจะเกิดน้ าท่วมในบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม ส่วนในฤดูแล้ง น้ าจะแห้งขอด
ท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

 3)  ลักษณะภูมิอากาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็น 
และความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ท าให้
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ลักษณะอากาศมี
ลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด

“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 

๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง     

4) ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนหิน พ้ืนราบเหมาะแก่การ 
เพาะปลูกข้าวและท าสวน พ้ืนที่เนินเหมาะแก่การท าไร่ปลูกมันส าปะหลังและปลูกยางพารา ลักษณะดินโดยทั่วไป
เป็นดินด าร่วน  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ 20 % ลักษณะดิน ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 5 %  

5 ) ลักษณะของแหล่งน้ า  พ้ืนที่ต าบลนาโสมมีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก ได้แก่ คลองล าสนธิ   และมี
ห้วย หนอง เล็ก ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยซับมะกรดู ฝายตาชุม   

6 ) ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ะค่าโมง มะค่าแต้ เต็ง รัง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินทราย สภาพภูมิประเทศเป็น ภูเขาลูกเดียวโดด ๆ 

( 2 ) ด้านการเมือง/การปกครอง 

1 ) เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ตั้งอยู่ที่ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี เดิมเป็นสภา
ต าบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  2539    โดยมีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ปัจจุบันตั้ง 
อยู่ที่  เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสุระนารายณ์   ต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี   ระยะห่างจากที่ท าการ
อ าเภอชัยบาดาล  ประมาณ   18    กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ   112   กิโลเมตร  มีเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ , ต าบลซับตะเคียน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านนาโสม  ผู้ปกครอง นายรังสรรค์ ช้างชนะ    ก านันต าบลนาโสม 
หมู่ที่  ๒  บ้านเขาต าบล    ผู้ปกครอง นางสังเวียน ละออง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๓  บ้านสามแยกเขาต าบล  ผู้ปกครอง นายพิเชษ สุขสลุง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๔  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ผู้ปกครอง นายยงยุทธ อินทร์ยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๕ บ้านหนองใหญ่   ผู้ปกครอง นายสมจิตร ฉิมสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๖ บ้านซับงูเหลือม   ผู้ปกครอง นายอนุรักษ์ คงสว่าง  ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้อมูล ณ   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

2 ) การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีทั้งหมด   ๖  
หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้าน มีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จ านวน  1,214 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,957   คน  คิดเป็น
ร้อยละ 62.03 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จ านวน 1,541 คน จาก
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,957 คน คิดเป็นร้อยละ 78.74  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ขอความร่วมมือ  
ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   โครงการอ่ืน ๆ ส าหรับประชาชนอีก
หลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลัง
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง และมีเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ ออกเป็น  ๖  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ ๑ บ้านนาโสม    
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๒ บ้านเขาต าบล 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๓  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๓ บ้านสามแยกเขาต าบล 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๔  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ทรพัย์เจริญ 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๕  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองใหญ่ 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๖  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๖ บ้านซับงูเหลือม 
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ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา  
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคม
ในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  )   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    1,957     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1,957     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1,214   คน  จากผู้มีสทิธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น        1,957  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.03    
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1,541  คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 1,957   คน  คิดเป็นร้อยละ   78.74 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย  
1.คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1.1 นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
1.2 นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
1.3 นายสุวรรณ  กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
1.4 นายอ านาจ  คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

2.สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
 2.1 นายสมเดช  ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.2 นายสิงห์โต  ดวงสุดา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.3 นายสรพงษ์  เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.4 นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.5 นายหลอด  แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.6 นางสังเวียน  ละออง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.7 นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.8 นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.9 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.10 นายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2.11 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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( ๓ ) ประชากร 

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปีและการคาดการณ์ในอนาคต)  
ตารางข้อมูลจ านวนประชากรย้อนหลัง  3   ปี 

 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 นาโสม 251 351 324 675 254 348 321 669 257 347 325 672 
2 เขาต าบล 114 105 119 224 117 106 115 221 119 104 116 220 
3 สามแยก

เขาต าบล 
202 229 209 438 204 237 210 447 205 238 210 448 

72
4 

ใหม่ทรัพย์
เจริญ 

121 172 155 327 122 172 152 324 124 175 153 328 

5 หนองใหญ ่ 134 190 187 377 134 192 187 379 137 189 183 372 
6 ซับงู

เหลือม 
212 302 292 594 214 298 283 581 219 298 276 574 

รวม 1,034 1,349 1,286 2,635 1,047 1,353 1,268 2,621 1,061 1,351 1,263 2,614 
 

จ านวนประชากรจริงและจ านวนหลังคาเรือน   ข้อมูล   ณ   เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564  
ประชากรทั้งสิ้น  2,614 คน   จ านวนหลังคาเรือน   1,061  ครัวเรือน   เฉลี่ยประชากร  72.39  คน/ตารางกิโลเมตร  
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งหมด  6  หมูบ่้าน   พ้ืนที่  36.40   ตารางกิโลเมตร   คิดเป็นพ้ืนที่  
22,748.94  ไร่  ความหนาแน่นของประชากร เฉลี่ย  72.39  คน/ตารางกิโลเมตร หรือ ความหนาแน่นของประชากร
ในพ้ืนที่ จ านวน   1   คนต่อพ้ืนที่    8.70  ไร่  

การคาดการณ์จ านวนประชากรต าบลนาโสมในอนาคต คาดการณ์ว่า ในปีหน้า ( พ.ศ. 2565 ) 
จ านวนประชากรลดลง  แต่อาจไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ต าบลนาโสม มีการวางแผนครอบครัว
และควบคุมการก าเนิด   ท าให้อัตราการเกิดลดลงหรือเพ่ิมขึ้นไม่มาก 

 2 ) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรช่วงวัยทารก อายุแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยเด็ก (วัยก่อนเรียน ) อายุ 2 – 6 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยเด็ก (วัยเรียน ) อายุ 7 – 12 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยรุ่น อายุ 13 - 19 ป ี       จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่ (วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ) อายุ 20 - 40 ปี จ านวน 786 คน คิดเป็นร้อยละ 30.04 ของ
ประชากรทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่ (วัยกลางคน ) อายุ 41 – 59  ปี จ านวน 809 คน คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของประชากร
ทั้งต าบล 
ประชากรช่วงวัยผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของประชากรทั้งต าบล 
 
ข้อมูล   ณ   เดือนเมษายน  พ.ศ.  2564   
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( ๔ ) สภาพทางสังคม 

1 ) การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๐  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๘๐  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ด ี 
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับที่ใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน ใหก้ับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัยทารก
2%

วัยเด็ก
11%

วัยรุ่น
8%

วัยผู้ใหญ่
30%

วัยกลางคน
31%

วัยผู้สูงอายุ
18%

ช่วงวัยประชากรต าบลนาโสม

วัยทารก

วัยเด็ก

วัยรุ่น

วัยผู้ใหญ่

วัยกลางคน

วัยผู้สูงอายุ
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  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านนาโสม 
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนนักเรียน   
    ๒.๒  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนนักเรียน   
๒.๒  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 
          ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนครู   
          -  จ านวนนักเรียน   

 
 
 
 
 

๑    แห่ง 
 

5     คน 
62   คน 

 
 

5     คน 
60   คน 

 
 

4     คน 
67   คน 

๑   แห่ง 
๒   คน 
๒7  คน 

 
2 ) สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  
มือ-เท้า-ปาก ในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   
ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยัง
ไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตพ้ืนที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑  แห่ง      
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3 ) อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสมก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด   ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ                  
จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจ า คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับขี่รถท าให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการประชาสัมพันธ์ รณรงค์  การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน              

4 ) ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจชัยบาดาลได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่า ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 5 ) การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ให้ความช่วยเหลือหรือประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส

ไร้ที่พ่ึง    
 
( ๕ ) ระบบบริการพื้นฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

1 ) การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมสัญจรของประชาชน  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาโสม  มี
เส้นทางคมนาคม ดังนี้ 

1.  ถนนทางหลวงแผ่นดิน  จ านวน      2 สาย ความยาว        10.900  กิโลเมตร 
  1.1  ถนนสาย  205    ความยาว   5.100  กิโลเมตร 
  1.2  ถนนสาย  2247    ความยาว   5.800  กิโลเมตร 
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  1.3  ถนนสาย  ลบ  3005   ความยาว   0.420  กิโลเมตร
  1.4  ถนนสาย  ลบ  3033   ความยาว   7.500  กิโลเมตร 
  1.5  ถนนสาย  ลบ  3242   ความยาว   4.700  กิโลเมตร 
 2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 2.5 ถนนสายนาโสม 2    ความยาว  กิโลเมตร 
 3.1  ถนนสายซับมะกรูด – บ้านบ่อน้ า  ความยาว 2.100  กิโลเมตร 
 3.2  ถนนสายซับงูเหลือม – หนองใหญ่2  ความยาว 2.150  กิโลเมตร 
 3.3  ถนนสายซับงูเหลือม – เขาสมโภชน์5  ความยาว    กิโลเมตร 
 3.4 ถนนเขาต าบล 2    ความยาว  กิโลเมตร 

  3.1  ถนนเจริญสุข    ความยาว 0.800  กิโลเมตร 
  3.2  ถนนซับงูเหลือม    ความยาว 0.800  กิโลเมตร 

4.  ถนนหินคลุก จ านวน     9 สาย   ความยาว        10.445  กิโลเมตร 
 4.2  ถนนสายเขาต าบล  2   ความยาว 1.300  กิโลเมตร 
 4.3  ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์  เอ่ียมเล  ความยาว 0.520  กิโลเมตร 
 4.5  ถนนสายนาโสม 4 – คลองแห้ง  ความยาว 0.700  กิโลเมตร 
 4.8  ถนนสายบ้านนายล้วน  ปั้นเกิด  ความยาว 0.305  กิโลเมตร 
 4.9  ถนนสายบ้านนายฟ้ืน  นพคุณ  ความยาว 0.170  กิโลเมตร 

 5.   ถนนลูกรัง จ านวน   11 สาย   ความยาว      10.773  กิโลเมตร
  5.1  ถนนสายฝายน้ าล้น  6   ความยาว 1.750  กิโลเมตร
  5.2  ถนนสายบ้านนายจีม  จติต์จ านงค์  ความยาว 0.450  กิโลเมตร
  5.3  ถนนสายนาโสม 7 (ป่าสัก)   ความยาว 2.700  กิโลเมตร
  5.4  ถนนทุ่งนาบ้านนาโสมถึงเขตชลประทานหมู่ 1 ความยาว 0.258  กิโลเมตร
  5.5  ถนนสายนาโสมถึงบ้านนางสายยน  กลิ่นเฉย ความยาว 0.270  กิโลเมตร 

5.6  ถนนสายนาโสม  2     ความยาว 0.415  กิโลเมตร 
5.7  ถนนสายบ้านนางบุญธรรม  อินทร์ยงค์ ความยาว 0.800  กิโลเมตร 
5.8  ถนนสายบ้านนายจ าลอง  ประกอบเพียร ความยาว 0.080  กิโลเมตร 
5.9  ถนนสายบ้านนายธวัชชยั  เอ่ียมเล  ความยาว 0.400  กิโลเมตร 
5.10  ถนนสายสามแยกเขาต าบล  3  ความยาว 1.500  กิโลเมตร 
 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ให้ความส าคัญกับเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้
ได้รับความสะดวกในการสัญจรคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน  

2 ) การไฟฟ้า 

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
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ได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันจ านวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  จ านวน  1,061   หลังคาเรือน 
   

3 ) การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาไหลช้าบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้ปริมาณน้ ามีน้อย จึงท าให้น้ าประปา
บางจุดไหลช้าบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย   ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปา
ส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า  สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่
ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  1,061  หลังคาเรือน  มีจ านวนประปา  725 จดุ 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา   องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       แหล่งน้ าใต้ดิน  (   น้ าจากบ่อบาดาล    )   

4 ) โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   -   ไม่มี 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  พบว่าทุกหลังคาเรือนมีโทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือมือถือ 
(๓)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

5 ) ระบบโลจิสติกส์ ( Logistics ) หรือการขนส่ง 

  ต าบลนาโสม ไม่มีระบบขนส่งและส านักงานไปรษณีย์ในพ้ืนที่ ประชากรส่วนใหญ่ใช้บริการ
ไปรษณีย์สาขาล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล และ ไปรษณีย์สาขาล าสนธิ  อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  

 
( ๖ ) ระบบเศรษฐกิจ 

1 ) การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  ข้าว   

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      8๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
( ได้แก่ การปลูกพืชไร่ อ้อย  มันส าประหลัง ข้าวโพด และการเลี้ยงสัตว์ วัว แพะ เป็นต้น ) 
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ     ๑8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ      ๒ ของจ านวนประชากรทั้งหมด     
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๖.๒ การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงปลาในบ่อตามไร่
จ านวนเล็กน้อย  

๖.๓ การปศุสัตว ์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  10 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง   
ร้านเกมส์  -          แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือ รอยพระพุทธบาท             
วัดเขาต าบล หมู่ที่ ๒ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่า   

๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  1   แห่ง  เป็นโรงโม่หิน  ในเขตหมู่ 3 บ้านสามแยกเขาต าบล 
  -  โรงงาน  1   แห่ง  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟาร์มไก่ของบริษัท   CPF (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  

-  ลานมัน  3  แห่ง  อยู่ในเขตหมู่  2,3,4  หมู่บ้านละ  1   แห่ง 
-  ร้านค้า / บริการ / อุตสาหกรรมครัวเรือนฯ รวม   19    แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ๓ แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๓๙ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มปั้นโอ่ง กระถาง 
   ๒. กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก 
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๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรต าบลนาโสมส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน ช่วงอายุ              
20 – 59  ปี จ านวน 1,595 คน จากประชากรทั้งหมด  2,614 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.02 ของประชากรทั้ง
ต าบล    ประชากรวัยท างานส่วนหนึ่ง ต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ต าบลนาโสมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่มีการจ้างแรงงานเยอะ และแรงงานอีกส่วนหนึ่ง
ก็ท างานรับจ้างอยู่ในชุมชนหรือประกอบกาชีพการเกษตรในชุมชน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

    วัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีจ านวน   3  แห่ง   ดังนี้ 
1.  วัดนาโสม  หมู่ที่ 1 
2.  วัดเขาต าบล  หมู่ที่ 2 
3.  วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 4 

  ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  ยาสมุนไพร  การถนอมอาหาร การแปรรูป  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
การจักสานไม้ไผ่ และเส้นพลาสติก เป็นของใช้หรือของที่ระลึกและมีน าจ าหน่ายบ้าง  มีกลุ่มอาชีพที่รวมกลุ่มโดย
ผู้น าชุมชน ผลิตสินค้า ได้แก่  สบู่   โอ่ง อ่าง กระถาง  เป็นต้น    
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าบ่อบาดาล ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ ามีปริมาณหินปูนมาก ไม่สามารถใช้ดื่มหรือบริโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์และตามภูเขาในพ้ืนที่ 
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8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูเขา 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า    
และมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ป่าไม้  ภูเขา  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มี
ลักษณะเป็นชุมชนชนบท   แต่ปัญหาที่พบคือ น้ าจะเป็นน้ าที่มีหินปูนปะปนเยอะมาก  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้
ดินมาใช้ในการดื่มหรือบริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน 

น้ าในการเกษตรก็มีแหล่งน้ า ในบางหมู่บ้านไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน เป็นพ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทาน   
การท าการเกษตรท าไร่ส่วนมากต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

9. อื่นๆ  

 9.1  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนให้
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา เพ่ือการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต   เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลในชุมชน
สังคม หรือระดับประเทศชาติ ต่อไป         
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ส่วนที่ 2 
 
 
 

 
 
 
  
 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีบูรพาการและสร้างความเช้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ จงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) 
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล  

๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ             
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงาน ข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพ และหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐   ป ี ( พ.ศ. 2561 – 2580 
) 

(1) ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ ประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การ
เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม อย่างเป็น
รูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๒.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ และมูลค่า 

และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ประทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ 
(๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๒.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๒.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 ๒.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 

ได้แก่  
๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง 
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ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น ผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ 
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๓.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง เส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน กลไกต่าง ๆ และ 
(๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๓.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีและ (๕)การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑)  
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง และพัฒนาทักษะนอก 
ห้องเรียน และ(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๓.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น 

ได้แก่ 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง เศรษฐกิจฐานราก 

(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก ช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม 
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(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและ แก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม จังหวัด (๕) สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ 
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิตสุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓)  
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็น ได้แก่  

๕.๑ สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๕.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของ เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๕.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา พ้ืนที่เมือง ชนบท  
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เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษท่ี
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลและค า
มาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

๕.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด    รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ใน
มิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรร
มาภิบาล 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๖.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ประยุกต์ใช้ 

๖.๒ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๑๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๖.๓ ภาครฐัมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๖.๔ ภาครฐัมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๖.๕ บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
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บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

๖.๖ ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๖.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย(๑)ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็นและ (๓) การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก 
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ 
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
  
 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช . ได้จัดท า
ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

2 )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
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 (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

 (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ  ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

 (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน
และทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืม
และ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
เป็น แม่ข่าย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
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(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
ต่อ ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง 
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ  
ลงทุน  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
(๗ )  การ พัฒนาระบบการบริ หารจั ดการและกลไกแก้ ไขปัญหาความขั ดแย้ งด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  และ
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติ  
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
 (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง  อ านาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  ธรร

มาภิบาลในสังคมไทย  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
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 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้  มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

 (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ

เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 (๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต

พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ

ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ  
(๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให ้ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหาร

จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 

 (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย 
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(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้

เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

(๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 

 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและ
พัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มี
ความเสมอภาคกัน 

 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ   ในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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 จังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มภาคกลาง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพ ฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมืองในเขตกรุงเทพ ฯ 

และปริมณฑล 
2.พัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเพ่ือคนทุกวัย 
3.แผนงานปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาว ส าหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพ่ึงพิงไปยังส่วนภูมิภาค 
4. แผนงานการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
6.โครงการวางแผนก าหนดพ้ืนที่และเทคโนโลยีการบริหารจัดการมลพิษกากของเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุก

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 
2.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยรบวงจร 
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสิ่งอ านายความสะดวกผู้โดยสารเรือส าราญของท่าเรือหลัก 
4.โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
5.แผนงานฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรม 
6.โครงการบริหารการท่องเที่ยว ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับของ

ระบบนิเวศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ

ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ 
2.แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
3. แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับไปสู่

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

3 )  แผนพัฒนากลุม่ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

3.1 ) แผนพัฒนาภาค 
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4.แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ( Smart Farmer ) 
5.แผนงานการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเกษตร 
6. แผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตการแปรรรูปและยกระดับ

เกษตรกรและยกระดับประกอบการและธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่า 
7.แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
8.โครงการยกระดับและเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน 
9.โครงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคง

ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ าแบบบูรณาการ 
2.โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดท าแผนพัฒนาระบบจัดการน้ าในพ้ืนที่ภาคกลาง ( Delta Water 

Master Plan 2040 ) 
3.โครงการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
4.แผนงานการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือล าน้ าหรือชายฝั่ง 
5.โครงการส่งเสริมสร้างกลไกให้ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันปัญหาและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่

เหมาะสม โครงการฝึกอบรมผู้น าชุมชนชายฝั่งเก่ียวกับความรู้ในการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะที่เหมาะสม 
6.โครงการประเมินปริมาณและการบริหารจัดการขยะทะเล น้ าเสีย และคราบน้ ามันตามหลักสากลและ

ภัยพิบัติ ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเลและภัยพิบัติ 

ด้วยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 
8.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการสร้างระบบส่งน้ าที่ครอบคลุมและทั่วถึงพ้ืนที่

ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2.แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
3.แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกตามเส้นทางยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด

ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   ประกอบด้วย 
1.แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
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 วิสัยทัศน์ “ ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจยั่งยืน ” 

 ลุ่มน้ า หมายถึง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา - ป่าสัก ตลอดจนล าน้ าสาขา อันเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอ่างทอง 

 ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการร์ในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกันโดยมีกรุงศรีอยุธยา
เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นราชธานี แห่งที่ 
2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อ่างทอง หรือแขวงพิเศษชัย
ชาญและเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ 

 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน หมายถึงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านการเกษตร ปลอดภัย อุตสาหกรรม
การผลิตและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ าและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยมุ่ง
สร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  มี  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.เพ่ิมขีดความสารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
 2.ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย ตามาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
 3.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบนสมดุลและ
ยั่งยืน 
 4.พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 วิสัยทัศน์ 

  “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข”  

ค านิยามเมืองแห่งความสุข  

เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข  มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจ 
สังคม ที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ           
ซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 

 
 

3.2 ) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

3.3 ) แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
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 องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 
 1.การมีสุขภาวะที่ดี 
 2.เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
 3.สังคมคุณภาพ 
4.สภาพแวดล้อมที่ดี  
5.สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพการท องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี แบ่งออกเป็น  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย  
 วัตถุประสงค์ 
 1.ภาคการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือมุ่งสู่

เกษตรปลอดภัย อินทรีย์ และการแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
 2.มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านาวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 วัตถุประสงค์ 
 1.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีเติบโตขึ้น 
 2.การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี 

  วัตถุประสงค์ 
  1.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ 
  2. มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
  3.มีการจัดการพลังงาน และกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
  วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  2.ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3.มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
  4.มีการป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 
  5.ประชาชนในจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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4.1 ) ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอชัยบาดาล 

วิสัยทัศน์ 
 ชัยบาดาลแหล่งเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอชัยบาดาล  มี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอัตลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว  อ าเภอชัยบาดาลสู่การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
 เป้าประสงค์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  2. เพื่อเพ่ิมผผลผลิตและมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ ดินและน้ าสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดมลพิษสู่สังคมสุขภาวะ 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ สร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ในชุมชน  เพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตเพ่ิม
มากขึ้นอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 1. พัฒนาประชาชนให้มีความรู้  ทักษะที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสู่สังคมแห่งความปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กลยุทธ์ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4 )  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
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4.3 ) นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีนโยบายด้านการพัฒนา จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคง และสงบสุขของรัฐ 

 1. ให้ประชาชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมฉลองวันส าคัญของชาติและปกป้องสถาบัน 
 2. มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในระดับพ้ืนที่ และระดับชาติ 

3. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชน สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ต าบลนาโสม 
 6. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่าย สาธารณสุข อปพร. อสม. มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการ
ช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนประสานงานกันเกิดความสามัคคี ทั้งของประชาชนและภาค
ราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาต าบล 

2.นโยบายด้านการศึกษา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั้งปวง ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรมตลอดชีวิต 
2. สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3.นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม โดยน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางให้ประชาชนด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3. ปลูกฝังและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดได้ และสามารถสร้างรายได้ 

4.นโยบายด้านสาธารณสุข 

 1. สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนา และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้ผู้เข้ารับการบริการ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 4. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   และไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคน และ
สัตว์ โดยสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เชื่อมโยงกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
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5.นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านอย่างเป็นธรรม และท่ัวถึง เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ได้เล่นกีฬา แต่ละประเภทที่เหมาะสม และถนัด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งในต าบลและนอกต าบล เพ่ือพัฒนาทักษะ ฝีมือ 
และเพ่ือการผ่อนคลาย โดยปลูกฝังให้ผู้เล่นมีค่านิยมท่ีดีต่อกีฬา เกิดความรัก และสามัคคี 
 3. สนับสนุนการจัดกีฬาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตต าบลเพ่ือให้เลี่ยงต่ออบายมุขและ               
ยาเสพติด 

6.นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการต าบล รวมถึงการเตรียมหาเครื่องมือ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

7.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง       
 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพพัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ 
 5. สนับสนุนการลงทุนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

8.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 1. สร้างและบ ารุงรักษาถนน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
และเกิดความปลอดภัย 
 2. สร้างและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3. ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ าประปา ให้มีคุณภาพ และสามารถใช้บริโภคได้ 
 4. สร้างและบ ารุงรักษา ระบบเสียงไร้สาย และหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
 5. สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  และชลประทานภาคเกษตรกรรม  โดยพัฒนาแหล่งน้ าเดิมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้คุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
 6. สร้างและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
กับพ้ืนที ่

9.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะดูแล รกัษาหวงแหน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานที่ต่างๆ ให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม และก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งสู่การลดภาวะโลกร้อน 

10.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

 การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ให้
ความส าคัญของการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตลอดจนเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 
 1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมให้มีหลักการบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี หน่วย
บริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ 
 2. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็น
บุคคลส าคัญของต าบล ให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะที่มีมาตรฐาน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาติดตาม และ
ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาต าบลให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
 4 .ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 6. สร้างและปรับปรุง อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสม สามารถรองรับการปฏิบัติ
ราชการ รองรับการบริการประชาชน เป็นสถานที่ใช้ประชุม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของต าบลนาโสม 
 7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
 
 

 

       

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ก าหนดวิสัยทัศน์  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
และความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

“ นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร    เขตอนุรักษ์    ยึดหลักธรรมาภิบาล ” 

(2) ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม 

2.1 วิสัยทัศน์ ( VISSION  ) 
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  ๑. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบสาธารณภัย 
  ๓. การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด  
  ๔. การส่งเสริมการศึกษา 
  ๕. การส่งเสริมการสาธารณสุข 
  ๖. การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
  ๗. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้

ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๘. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๙. การพัฒนาแหล่งน้ า 
  ๑๐.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน  5   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
   - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   - แผนงานเคหะปและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้ได้
มาตรฐาน 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  - แผนงานเคหะและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  - แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

พันธกิจ ( MISSION  ) 
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(๑) เพ่ือการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการคมนาคม
และการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 

(2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และมาตรฐาน 
(3 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
(4) เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5)การพัฒนางานรรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันการระงับ

อัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
(7) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ

ของประชาชน 
(8) เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
(9) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารระที่มีคุณภาพแก่

ประชาชน 
(10) เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(11) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
(12) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทาง

โยชุมชน จัดการโดยชุมชน    
 

 
  

(1) ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
(2) ร้อยละของสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
(3) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
(4) จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ

การส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง 
(8) ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเกี่ยวกับติดยาเสพติดที่ลดลง 
(9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง 
(10) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 
(11) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม

หรือการสังคมสงเคราะห์ 

2.3 เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
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(12) ร้อยละประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร/การประกอบอาชีพ 
(13) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
(14) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของท้องถิ่น 
(15) ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
(16) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
(17) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสา

ธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
8. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการของชุมชน 

 
 
 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
1.1 กลยุทธ์การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

2.6 กลยุทธ์ 
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2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารระ สวน
สุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ    

ผู้พิการ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า  สะพาน 
 4.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
 4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
 4.4 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5.3 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
 
 
 

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะ
ก าหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
12 , ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน โดยด ารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนาโสม โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนากลุ่มภาค

กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development 
Goals : SDGs(เป้าหมาย/

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด ) 

1.ด้านความมัน่คง 5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

2. พัฒนา
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับ
นานาชาติและ
สร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้ง
ภาค 

2.ฟื้นฟูและยกระดบั
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑช์ุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก                
ความปลอดภัย           
ตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่
นักท่องเที่ยว 

4. พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรี
สงบสุข 

1. พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เข้มแข็ง
และยั่งยนื 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและความสงบ
สุขของรัฐ 
 

1. ประชาชนในต าบลได้ร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมเทิดทูน ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
2. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข
แบบบูรณาการ 
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ผ่านการอบรมทบทวนความรู ้
4. ประชาชนทีป่ระสบภัยตา่ง ๆ ได้รับ
การช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ 
5. ประชาชนมสี่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนากลุ่มภาค

กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development Goals 
: SDGs(เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ 

ตัวชี้วัด ) 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของคน 

11.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

1.พัฒนา
กรุงเทพ ฯ เป็น
มหานคร
ทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
เมือง 
 

1.เพิ่มขีดความสารถ
ในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME 
ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 
4.0 
 

4. พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรี
สงบสุข 

3. เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน 
การศึกษาและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 
2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. จ านวนประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ 
5. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบที่ก าหนด                  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนากลุ่มภาค

กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development Goals 
: SDGs(เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ 

ตัวชี้วัด ) 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่า
เทียมกับสังคม 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

3. ยกระดับ
การผลิตสินค้า
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 
โดยใช้
นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
ความคิด
สร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

1.เพิ่มขีดความสารถ
ในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME 
ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 
4.0 
 

2. การบริหาร
จัดการด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์  
 

2. บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. ประชาชนมีความรู้ตามหลัก
วิชาการในการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ 
ลดรายจ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนากลุ่มภาค

กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development Goals 
: SDGs(เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ 

ตัวชี้วัด ) 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

5. เปิดประตู
การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย -ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาค
ตะวันออก 
6 พัฒนาความ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
และสังคมกับทุก
ภาคเพ่ือเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศ 

4.พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโล
จิสติกส์ ขนสง่
มวลชน เพื่อส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

1. สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้าน
อาหารปลอดภัย  
 

1. พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เข้มแข็ง
และยั่งยนื 
 

4.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน 

1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชน
สัญจรสะดวกข้ึน 
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดระบายน้ าใช้
งานได้ 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุก
ครัวเรือน 
4. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ 
ประชาชนได้รับความสะดวก และ
ปลอดภัยทางชีวิตมากขึ้น 
5. ระบบประปาสามารถผลิต
น้ าประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
6. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความ
สะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับ
ข่าวสารมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่   5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผน
ยุทธศาสตร์ 

พัฒนากลุ่มภาค
กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development Goals 
: SDGs(เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ 

ตัวชี้วัด ) 

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4. บริหาร
จัดการน้ าและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม ภัยแล้ง 
และคงความ
สมดุลของ
ระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า
เจ้าพระยา/ป่าสักใน
กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ตอนบนสมดุล
และยั่งยนื 
 

3. พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด 
และ
สภาพแวดล้อมด ี
 

4 ท้องถิ่นสะอาด 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
ทั่วถึงและเพียงพอ  
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าและป่าไม้
เพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนากลุ่มภาค

กลาง 

แผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.ใน

จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนา 

อบต. นาโสม 

Sustainable Development Goals 
: SDGs(เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ 

ตัวชี้วัด ) 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหาร
จัดการภายใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
 

6. พัฒนาความ
เชื่อมโยง
เศรษฐกิจและ
สังคมกับทุก
ภาคเพ่ือ
เสริมสร้าง
เสถียรภาพและ
ลดความเหลื่อม
ล้ า
ภายในประเทศ 

2.ฟื้นฟูและยกระดบั
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑช์ุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความ
ปลอดภัย ตา
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ความประทบัใจแก่
นักท่องเที่ยว 
 

4. พัฒนาสังคม
คุณภาพ 
เสริมสร้างความ
มั่นคง ลพบุรี
สงบสุข 

5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

6.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม 
พัฒนาความรู้ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อม
ใช้และเพียงพอต่อการท างานและการ
ให้บริการ 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2560 ) 

 

(1) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

(2)  
ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความ 
สามารถ 

ในการแขง่ขัน 

(๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

(๓)  
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

(๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
 

(๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเลื่อม
ล้ าในสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5     
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเลื่อม
ล้ าในสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5     
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ฟื้นฟูและยกระดบั
แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑช์ุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก                
ความปลอดภัย           

ยุทธศาสตร์ที่ 1.เพิ่มขีด
ความสารถในการผลิต
อาหารปลอดภัย ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME ทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคม โลจสิติกส์ 
ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน การท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า
เจ้าพระยา/ป่าสักใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบนสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.ฟื้นฟูและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑช์ุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย ตามาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทบัใจ
แก่นักท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาสังคม

คุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง 
ลพบุรีสงบสุขความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านอาหาร
ปลอดภัย  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนา
ลพบุรีเมืองสะอาด และ
สภาพแวดล้อมด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาสังคมคณุภาพ 
เสริมสร้างความมัน่คง ลพบุรีสงบสุข
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทบัใจแก่
นักท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านอาหาร
ปลอดภัย  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนา
ลพบุรีเมืองสะอาด และ
สภาพแวดล้อมด ี
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. 
พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เข้มแข็ง
และยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท้องถิ่นสะอาด 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
สงบสุขของรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน 
การศึกษาและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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- ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
จากการได้ท าประชาคม  หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)    และข้อมูลการจัดท าแผนแม่บท   
สรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโสม ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝน
ตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้ เกิด
อาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
ได้ 

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน ระบบ
ประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ของราษฎร        

- ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพื่อการบริโภค 

 
 
 

-พื้นที่ทุกหมู่บ้ านในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมยั ง
ประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
 
 
 
-หมู่  3 ไม่ เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดงบประมาณใน
การก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซม
ถนนในเขตต าบลนาโสม อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 

 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มีอ านาจ 

ต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงานแฝง  

เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
 

 
 
 

-  ประชากรวัยท างานท่ีไม่มีงาน 
ท า และงานท่ีท าอยู่ไม่มั่นคง 
-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบ 
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ 
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
 

 
 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกป่ระชาชน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ 
ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ  
 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาโสมขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อการเกษตร 
๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และ 

นักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่ง 

เกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ท าให้ขาดสติ คึก
คะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การลักขโมย 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่

ต้องการอาชีพเสรมิ 

 

-ประชาชน เยาวชน และ 

นักเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 
 
 

-เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการเ ชิงรุกร่วมกับฝ่ าย
ปกครองและต ารวจ ในการป้องปราม ตรวจ
ค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยา
และกลุ่มเสี่ยง 
-  แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
-  งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 

๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การปกครอง 
 

 
- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ 

พนักงานและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากร 

เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
บริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน 
การเมือง การปกครอง 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
-  สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไมท่ั่วถึง ไม่

มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดน
น าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคม
และครอบครัว ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

 
 
 
-  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล . จั ด ส ร ร

งบประมาณในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานท่ีออกก าลังกาย/ลานกีฬา/ 

สวนสาธารณะ 
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 
 

 
-  อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต า บล .  จั ด ส ร ร
งบประมาณในการด าเนินการ 
- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะประจ า
ต าบล 
- ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของ 
อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาโสมขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 
6 .ปัญหา ด้ านทรั พยากรธ ร รมชา ติ แล ะ

สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชน/ทาง 

สาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกป ี
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 

และปัญหาดินเค็ม  

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

- ชุมชน/ทางสาธารณะ  
ที่สาธารณะ  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก 
ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิด 
มลพิษ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมด้าน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก 
ป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1. เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1. ระบบบริหารจัดการ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
บางครั้งหากไม่ศึกษาอย่างครบถ้วนและขาดความ
ชัดเจนในการด าเนินงานอาจเกิดความผิดพลาดได้   
 

2.  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 

2. ระบบข้อมูลและการรายงานผล ปัญหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลยังมีความล่าช้า 

3. เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

3. โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วนขาดประสิทธิภาพ  
 

4. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

4. ด้านงบประมาณ งบประมาณบริหารงานค่อนข้าง
จ ากัด ท าให้การด าเนินงานในบางเรื่อง เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ าที่ต้องใช้งบประมาณสูง ด าเนินการได้
อย่างยากล าบาก ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชน 
 

5.มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้
งานท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5. การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

6. ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผล
การท างานของแต่ละส่วนเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน
ประจ าทุกเดือน 
 

6. ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่น
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความ
เสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด 
 

7. มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล
ร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
1. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้ อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

1. การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มี
ความรู้เฉพาะด้าน 

2.  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้ นายก อบต.มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังขาดแคลน เช่น 
แหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก หรือถนนมาตรฐาน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยังขาดแคลนอยู่มาก 

3. เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 

3. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

4. ต าบลนาโสมเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การต่อยอดใน
การผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง
และพลังงานทดแทน ได้แก่ อ้อย และการบริการ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ( Logistics ) 

4. ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT 
ในการให้บริการประชาชนแบบ one stop service  
ปัญหาระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลและ
ข้อมูลยังมีความล่าช้า 

5. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เหมาะแก่การส่งเสริม
การค้าชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 

5. ศักยภาพของชุมชน ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม ยังขาด
ระบบการวางผังเมืองที่เหมาะสม 

6. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึง
ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 

6. การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการ
ตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมี
น้อย 
 

7. มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  

7. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น วัยแรงงาน 
และกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

8. มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมี
ความสามัคคีร่วมกัน  สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
 
 

8. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง 
งบประมาณรายได้มีจ านวนน้อย แต่ความต้องการ
ของประชาชนมีมากท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ครอบคลุม 
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จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และบริเวณพ้ืนที่

ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มี
สภาพพ้ืนที่ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา   
            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีถนนเชื่อมโยง
กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสมส่วนใหญ่ลงหินคลุก และบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด 
ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  
  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการ
ชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกายของคนในต าบลนาโสม  
  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา การเผาอ้อย ในช่วงฤดู
การตัดอ้อย ท าให้เกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการให้บริการน้ าประปา  ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ 
พ้ืนที่ของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม (ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความ
มั่นคงและความสงบสขุของรัฐ 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลดั กองคลัง /กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา ฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
แผนงาน
การศึกษา 
แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

การเกษตร แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานการ
พาณิชย ์

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงาน
การเกษตร 
 

กองช่าง,อบจ. 
 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 55 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง และความสงบสุข
ของรฐั 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 

7 
4 
 

9 

 
 
 

520,000 
190,000 

 
300,000 

 
 
 

7 
4 
 

9 

 
 
 

520,000 
190,000 

 
300,000 

 
 
 

7 
4 
 

9 

 
 
 

520,000 
190,000 

 
300,000 

 
 
 

7 
4 
 

9 

 
 
 

520,000 
190,000 

 
300,000 

 
 
 

7 
4 
 

9 

 
 
 

520,000 
190,000 

 
300,000 

 
 
 

35 
20 

 
45 

 
 
 

18,200,000 
760,000 

 
1,500,000 

รวม 20 1,010,000 20 1,010,000 20 1,010,000 20 1,010,000 20 1,010,000 100 20,460,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
การศึกษา และสังคมที่มี
คุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 
 
 

11 
9 
9 
1 

 
 
 

1,731,464 
364,150 
403,000 

5,000 

 
 
 

11 
9 
9 
1 

 
 
 

1,731,464 
364,150 
403,000 

5,000 

 
 
 

11 
9 
9 
1 

 
 
 

1,731,464 
364,150 
403,000 

5,000 

 
 
 

11 
9 
9 
1 

 
 
 

1,731,464 
364,150 
403,000 

5,000 

 
 
 

11 
9 
9 
1 

 
 
 

1,731,464 
364,150 
403,000 

5,000 

 
 
 

55 
45 
45 
5 

 
 
 

8,657,320 
1,820,750 
2,015,000 

25,000 

รวม 30 2,503,614 30 2,503,614 30 2,503,614 30 2,503,614 30 2,503,614 150 12,518,070 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

3 

 
 

160,000 

 
 

4 

 
 

260,000 

 
 

3 

 
 

160,000 

 
 

6 

 
 

610,000 

 
 

3 

 
 

160,000 

 
 

19 

 
 

1,350,000 

รวม 3 160,000 4 260,000 3 160,000 6 610,000 3 160,000 19 1,350,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 
4.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
4.2 แผนงานการ
พาณิชย ์

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

200,000 
 
 

400,000 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1,215,000 
 
 

400,000 

 
 
 
 
 

8 
 
 

4 

 
 
 
 
 

1,811,000 
 
 

1,760,000 

 
 
 
 
 

33 
 
 

3 

 
 
 
 
 

16,586,400 
 
 

1,250,000 

 
 
 
 
 

32 
 
 

1 

 
 
 
 
 

14,635,160 
 
 

400,000 

 
 
 
 
 

81 
 
 

5 

 
 
 
 
 

34,635,160 
 
 

2,000,0000 
 

รวม 3 600,000 7 1,615,000 12 3,571,000 36 17,836,400 33 15,035,160 91 38,657,560 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร ์ ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
5.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

490,000 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

490,000 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

510,000 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

3,525,000 

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

12,175,000 

 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 

17,190,000 

รวม 12 490,000 12 490,000 13 510,000 18 3,525,000 29 12,175,000 84 17,190,000 
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานงบ
กลาง 

6.2แผนงานอุตสาห 
กรรมและการโยธา 

 
 
 
 

4 
 

1 
 
- 

 
 
 
 

275,000 
 

300,000 
 
- 

 
 
 
 

4 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

275,000 
 

300,000 
 

500,000 

 
 
 
 

4 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

275,000 
 

300,000 
 

1,500,000 

 
 
 
 

4 
 

1 
 

2 

 
 
 
 

275,000 
 

300,000 
 

2,900,000 

 
 
 
 

4 
 

1 
 

4 

 
 
 
 

275,000 
 

300,000 
 

5,950,000 

 
 
 
 

20 
 

5 
 

8 

 
 
 
 

1,375,000 
 

1,500,000 
 

10,850,000 

รวม 5 575,000 6 1,075,000 5 2,075,000 7 3,475,000 9 6,525,000 33 13,725,000 
รวมท้ังสิ้น 73 5,438,814 79 6,953,614 83 8,819,614 117 27,950,014 124 36,398,774 476 85,560,830 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและย่ังยืน 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ งานรัฐพิธี 

เพื่อจัดงานหรือกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐ
พิธี แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1 โครงการ 10,000 10,000
- 

10,000 10,000 10,000 1 โครงการ จัดงานหรือกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 
งานรัฐพิธี 
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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47 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการบริหารจัดการ
การเลือกตั้ง 

เพื่อเตรียมความพร้อม
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ อบต.มีการเตรียม
ความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

4 โครงการประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง 

เพื่อจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์การ
เลือกตั้งให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือกตั้งทุก
ระดับ 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

5 โครงการพัฒนาจิตส านึก
ค่านิยมและจรรยาบรรณ 

เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี
ให้แก่ข้าราชการ
ท้องถิ่นผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.และ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกค่านิยม
และจริยธรรมที่ดี
สามารถน าความรู้
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาตามนโยบายของ
รัฐ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการพัฒนา
ประเทศเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัตาม
หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง 
 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนนุการพัฒนา
ประเทศเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั
ตามหนังสือสัง่การที่
เก่ียวข้อง 

ส านักปลัด 
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
จัดงานป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆเก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทั้งในกลุ่ม
เด็กนักเรียน เยาวชน
และประชาชน 
 

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ปัญหายาเสพติด
ลดลงหรือหมดไปใน
พื้นที ่

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบล 
นาโสม 

เพื่อฝึกอบรม พัฒนา
ศักยภาพสตรีแม่บ้าน
แกนนน าชุมชน สง่เสริม
สตรีเข้ามามีบทบาท
ทางสงัคมมากข้ึน 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สตรีมีศักยภาพมี
ความรู้พัฒนา 
บทบาทและเป็นที่
ยอมรับทางสงัคม
มากข้ึน 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 62 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอชัยบาดาลตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ อ.
ชัยบาดาล 
 

เพื่อเป็นการร่วม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่อ าเภอ        
ชัยบาดาล 

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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     1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. อบต.นาโสม 
ประจ าป ี

เพื่อด าเนินการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ อปพร.ไปพัก
อบรมทบทวนทักษะ
ของ อปพร.  

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไดจ้ริง 

ส านักปลัด 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับศูนย์        
อปพร.อบต.นาโสม 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ อปพร.เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

1 โครงการ 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 โครงการ ศูนย์ อปพร.อบต.
นาโสม มีการ
ด าเนินการเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันส าคัญ 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุเนื่องใน
เทศกาลวันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ ของต าบล  
นาโสม 

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ อัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ส านักปลัด 

4. โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
ต าบลนาโสม 
 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ปัญหาด้านสาธารณ
ภัยได้รับการแก้ไข 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร.อบต.นาโสม 

ฝึกอบรม ประชุม 
บริหารจัดการศูนย์             
อปพร.อบต.นาโสม 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ การบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร.อบต.
นาโสมมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ประชาชนต าบล           
นาโสมมีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อม
ป้องกันรับรู้วิธีการแจ้ง
เตือนภัยบริหารจัดการ
สาธารณภัยของชุมชน/
หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 
 

จ านวน 1 
โครงการ 

   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ     ประชาชนต าบล
นาโสม มีส่วนร่วม
ในการเตรียมความ
พร้อมป้องกันรับรู้
วิธีการแจ้งเตือนภัย
บริหารจัดการสา
ธารณภัยของ
ชุมชน/หมู่บ้านอย่าง
เป็นระบบ 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเยาวชนใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อให้เยาวชนต าบล       
นาโสมมีความรู้ความ
เข้าใจและความ
ตระหนัก ในการลด
ความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย   รวมทั้งมี
ทักษะสามารถใช้ชีวิต
ที่ปลอดภัย  ได้รบั
ประสบการณ์ตรงจาก
การฝึกปฏิบัตไิป
ถ่ายทอดให้กับเพื่อน  
ร่วมสถาบัน  บุคคลใน
ครอบครัว  และชุมชน
ของตนเอง 

 

จ านวน 1 
โครงการ 

   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ เยาวชนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในต าบล         
นาโสม มีความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนัก ใน
การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย   
รวมทั้งมีทักษะ
สามารถใชช้ีวิตที่
ปลอดภัย  ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการฝึกปฏิบัตไิป
ถ่ายทอดให้กับ
เพื่อน  ร่วมสถาบัน  
บุคคลในครอบครัว  
และชุมชนของ
ตนเอง 

 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร
เตือนภัย 

เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครเตือน
ภัย  ในการท าหนา้ที่
ประสานงาน  ติดตามเฝา้
ระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติ  
ตรวจสอบสถานการณ์  
รายงานเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติในพืน้ที่จริง   ใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจการบริหารงาน
แจ้งเตือนภัย   และท า
หน้าที่ช่วยในการกระจาย
ข่าวการแจ้งเตือนภัยมี
ความรวดเร็ว  ครอบคลุม
ถึงพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมมี
เครือข่าย
อาสาสมัครเตือนภัย  
ในการท าหนา้ที่
ประสานงาน  
ติดตามเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติ  
ตรวจสอบ
สถานการณ์  
รายงานเหตุการณ์
การปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติในพืน้ที่
จริง   มีการกระจาย
ข่าวการแจ้งเตือน
ภัยมีความรวดเร็ว  
ครอบคลุมถึงพื้นที่ที่
เสี่ยงภัยมากยิ่งขึ้น 

 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหนา้ที่ และ
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยและการช่วยเหลือ
รูปแบบตา่ง ๆ แก่ 
สมาชิก อปพร.  
 

1 โครงการ 
 

-100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ 
 

สมาชิก อปพร.มี
ความรู้เพิ่มพูนด้าน
บทบาทหนา้ที่และ
และความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือรูปแบบ 
ต่าง ๆได ้

ส านักปลัด 

10 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุร ี
 
 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ                  
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
เพื่อเป็นสถานท่ีกลาง
และเป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ
มีศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอ 
ชัยบาดาล 
 
 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
จากศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั/
กองคลัง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ  เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
เด็กให้เด็กนักเรียนมี
กิจกรรมร่วมกัน 

1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนรู้จักการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดงานที่
เกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา
และวันส าคัญต่างๆของ 
ศพด.อบต.นาโสม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กเล็กได้รับถึงการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ส าคัญและปลูกฝงัการมี
ส่วนร่วม 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ เด็กเล็กได้เรียนรู้
เก่ียวกับวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

1 โครงการ 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 1 โครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน 

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
อาหารเสริม(นม)ดื่มกัน
ทุกคน 

1 โครงการ 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 1 โครงการ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ทุกคน 

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 3 
โรงเรียนในต าบลนาโสม 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม(นม)
ดื่มกันทุกคน 

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงได้รับอาหาร
เสริม(นม)ทุกคน 

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสพฐ.
โรงเรียนในต าบลนาโสม 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารกลางวันกนั
ทุกคน 

1 โครงการ 670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษาฯ 

7 โ ครงการส่ ง เ สริ มกา ร
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น
ไทย ผ่านการเล่น ( สนาม
เด็กเล่น สร้างปัญญา ) 

- เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
เ รี ย น รู้ เ ด็ กป ฐ ม วั ย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต .          
นาโสม 

1 โครงการ 170,654 170,654 170,654 170,654 170,654 1 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่ง เสริม
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ด็ ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย 
ผ่ า น ก า ร เ ล่ น                   
(  ส น า ม เ ด็ ก เ ล่ น 
สร้างปัญญา ) 

กอง
การศึกษา
ฯ/กองคลัง 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ พื้นที่บริเวณรอบๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงาม ร่ม
รื่น เหมาะสมกับ
สภาพแห่งการ
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา
ฯ/กองช่าง 

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
( หนังสือที่ มท0808.2/
ว3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม 
จ านวน  37 คน              
(+10คน ) มี 4 รายการ 
คือ1.ค่าหนังสือเรียน คน
ละ 200 บาท/ป ี
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คน
ละ 200 บาท/ป ี
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
คนละ 300 บาท/ป ี
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
คนละ 430 บาท/ป ี
 

1 โครงการ 
 

41,810 41,810 41,810 41,810 41,810 1 โครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 วัสดุการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ด าเนินการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กเล็กส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล                 
นาโสม คน ๆ ละ 
1,700 บาท 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุสื่อการเรียน
การสอนให้เพียงพอ
กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นาโสม 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
( ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล               
นาโสม 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ 
 

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม 
ได้รับการพัฒนาให้
ท างานมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลยิ่งขึน้ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 72 
 

 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับ
สุนัข แมวในพื้นที ่
 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สุนัข แมวในพื้นที่
ได้รับวัคซีน 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
ระบาดในพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการออกพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

1 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 โครงการ ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก 
 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการ
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ 
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
6 ต าบลนาโสม  

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ฝึกอบรม เพิ่ม
ศักยภาพให้ประชาชน 
เก่ียวกับโครงการด้าน 
สาธารณสุข  ตาม
พระราชด าริ 
 

3 โครงการ 
ตามที ่

 หมู่บ้าน 
ก าหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 3 โครงการ ประชาชน หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่  6 มีความรู้
ความใจเกี่ยวกับ
โครงการด้าน 
สาธารณสุข            
ตามพระราชด าร ิ
 

กองคลัง/
ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเด็กนาโสมว่าย
น้ าเป็น เล่นน้ าปลอดภัย 

เพื่อฝึกอบรมให้เด็ก 
เยาวชนในพื้นทีต่ าบล
นาโสมมีความ
ปลอดภัยในการเล่น
น้ า ลดอุบัติเหตุการ
จมน้ าเสียชีวิต 

1 โครงการ 35,650 35,650 35,650 35,650 35,650 1 โครงการ เด็กเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความ
ปลอดภัยในการเล่น
น้ า ลดอบุัติเหตุการ
จมน้ าเสียชีวิต 

ส านักลดั. 

5 โครงการขยับกายสบาย
ชีวี การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีของ
ประชาชนต าบล             
นาโสม 

1 โครงการ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1 โครงการ ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมได้ออก
ก าลังกายมสีุขภาพ
ที่ดี 

ส านักลดั 

6 โครงการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ “เพื่อช่วย
เพื่อน” 

เพื่อเกิดการรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลนาโสม 

1 โครงการ 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 1 โครงการ ผู้สูงอายุต าบลนา
โสมรวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ส านักลดั 

7 โครงการป้องกันและลด
ปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและลดปัญหา
ด้านเพศสัมพนัธ์/การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

1 โครงการ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 1 โครงการ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และลดปัญหาด้าน
เพศสัมพันธ์/การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ส านักลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมนักเรียน
ผู้สูงอายุใจเบิกบาน 
ประจ าป ี

เพื่อฝึกอบรมนักเรียน
ผู้สูงอายุต าบลนาโสม 

1 โครงการ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 1 โครงการ ผู้สูงอายุต าบลนา
โสมรวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ส านักลดั 

9 โครงการเพศศึกษาดี  ชีวี
ปลอดเอดส์   

เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เพศศึกษาเป็น
แนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาใน
เร่ืองโรคติดต่อ โรค
เอดส์ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชนได ้
 

1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษาเป็น
แนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในเร่ือง
โรคติดต่อ โรคเอดส์ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนได ้

ส านักลดั/
สภาเด็ก

และ
เยาวชนฯ 
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2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งนักกีฬาและ
ประชาชนต าบลนาโสม
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบต
สัมพันธ์อ าเภอชัยบาดาล 
 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนพนักงาน
ระหว่างต าบล 
 

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ พนักงานและ
ประชาชนทุกแห่งได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลนาโสมประจ าป ี
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาและสร้าง
ความสามัคคขีองเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ต าบลนาโสม 
 

1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน 
ประชาชนพี่สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีความสามัคคีต่อ
กัน 
 

ส านักปลัด 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาและสร้าง
ความสามัคคขีองเด็ก
นักเรียน ต้านยาเสพ
ติด 
 

1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีความ
สามัคคีต่อกัน 
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันศึกษาสืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น 
 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นคงอยู่สืบ
สานต่อไป 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

เพื่อเป็นการท านบุ ารุง
พระพุทธศาสนา 
 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ เด็กเยาวชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาเช่นวนั
เข้าพรรษาวันวิ
สาขบชูาและวัน
อ่ืนๆ 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์วันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวต าบลนาโสม 
 

เพื่อสืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรมวัน
สงกรานตผ์ู้สูงอายุและ
ครอบครัวได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้สูงอายุมีความสุข
จากการได้พบปะ
พูดคุยระหว่างการ
ท ากิจกรรมอยู่
พร้อมครอบครัว 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นคงอยู่
สืบสานต่อไป 
 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนส านักงานจังหวัด
ลพบุรี 
-โครงการแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ 

เพื่อเป็นการสนับสนนุ
การจัดกิจกรรมสืบ
สานงานประเพณีของ
จังหวัด 

1 โครงการ 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 1 โครงการ ชนรุ่นหลังได้ทราบ
ถึงประวัติศาสตร์
ของจังหวัดลพบุร ี
 

ส านักปลัด 

9 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ            
ชัยบาดาล 
-โครงการจัดงานรัฐพิธี         
ต่าง ๆ 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
สนับสนนุจัดงานรัฐพิธี
และการจัดงานวนั
ส าคัญต่าง ๆ ของที่ท า
การปกครองอ าเภอ              
ชัยบาดาล 

1 โครงการ 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 1 โครงการ กิจกรรมสนับสนนุ
จัดงานรัฐพธิีและ
การจัดงานวันส าคัญ
ต่าง ๆ ของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ              
ชัยบาดาล 

กองคัลง/
ส านักปลัด 
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2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในต าบลนาโสม 
 

เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนนุประสานงาน
หน่วยงานอ่ืน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เด็กเยาวชนผูสู้งอายุผู้
พิการหรือผู้ยากไร้ใน
ต าบลนาโสม 
 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ ผู้ด้อยโอกาสมี
ก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตมากข้ึน
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 
 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กับประชาชนใน
ต าบลนาโสม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาผู้
ว่างงานในต าบล            
นาโสมด าเนนิการฝึก
อาชีพตามนโยบาย
แห่งรัฐ 
 

1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 โครงการ ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ด้านอาชีพ
และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ราคาถูกภายในต าบล     
นาโสม 
 

เพื่อส่งเสริมผลผลิตของ
ราษฎรให้มีสถานที่ได้
มาตรฐานในการ
จ าหน่ายสินคา้ 
 

1 โครงการ - - - 300,000 - 1 โครงการ ประชาชนในต าบลมี
รายได้เพิ่มข้ึนจาก
การขายสินคา้ 
 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิตและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและสินค้า 
Otop ต าบลนาโสม 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลติและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและสินค้า 
Otop ต าบลนาโสม 

1 โครงการ - - - 50,000 
 

- 1 โครงการ ผลผลติทาง
การเกษตรและ
สินค้า Otop 
จ าหน่ายได้มากข้ึน 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดอบรมการ
ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 
 

เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนสามารถ
เข้าใจและสามารถ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี 
 

เพื่อฝึกอบรม ส่งเสริม
ให้ประชาชนใชปุ้๋ย
ชีวภาพแทนการใช้เคมี 
 

1 โครงการ - 100,000 - 100,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีปุ๋ย
คุณภาพใช้ในราคา
ถูกช่วยลดรายจา่ย
เพิ่มรายได ้
 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
พึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนน า
แนวทางและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติใช้
จริง 
 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนน า
แนวทางและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติใช้
จีนในการด ารงชีวิต 
 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน 
4.การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายเข้าพื้นที่
สาธารณะ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

1 โครงการ 
ผิวการจราจรกว้าง 
4.00  เมตร  ยาว

400.00  เมตร หนา  
0.30 เมตร หรือตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 

- 65,000 - - - 1 โครงการ การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
แยกซ้ายเขาต าบล-       
ฝายซับมะกรูด  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
695.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - - 166,800 1 โครงการ การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ซับมะกรูด- แยกขวาที่
นานายสุพันธ์ ไชยพันธ์
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
500.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 120,000 
 

- 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านเขาต าบล หมู่ที่ 2 
ถึงบ้านสามแยกเขา
ต าบล หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - - - 192,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายเข้าไร่นาง
ทิพย์วิมล ทรัพย์เอนก
ถึงไร่นางสุวรรณ  ราม
สูตร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว 
200  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 47,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายเขาต าบล 2 ช่วงไร่
นางญาณัจฉรา                    
จิตรซื่อตรง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว
600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - 1,272,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
สามแยกเขาต าบล 4 
บ้านนายจ าปี พาขุนทด  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
979.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 234,960 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
เส้นทางสามแยกเขา
ต าบล 2 ถึงเขารังกาส  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 100,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
เส้นปากทางถึงไร่    
นายสวง กรทอง        
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว
500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - 60,000 
 

- 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนางแอ๋ว  
จั่นฉุน  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00เมตร ยาว
80.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 30,000 
 

- 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนาง
ประทิน  เติบโต หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
200.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 100,000 
 

1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วง
บ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์
ตาลถึงถนนสายสาม
แยกเขาต าบล 4 ไร่นาย
จ าปี พาขุนทด หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
800เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - - 100,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังช่วงสายอ่างเก็บ
น้ าเขาน้อย   หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว
520.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 260,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากถนนเจริญสุข
ถึงไร่นายสมหมาย  
สิงหา หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
320.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 350,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังคันคลองทรัพย์
เจริญ  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
950.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 470,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทางเข้าไร่นาย
อ านาจ  คงสว่างที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
1,300   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 160,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากบ้านนางเข็ม
สิทธิวงษาถึงบ้านนาย
สมหมาย  ปิ่นข า      
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00 เมตร  ยาว 
50.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 25,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลนาโสมอันเกิดจาก
ภัยพิบัติ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า
ไร่ สายข้างบ้านนาย
ศักดิ์ชาย  ช่างภักดี  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50 เมตร ยาว   
800เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - 165,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังตั้งแต่เข้าไร่นาย
จ านงค์  เชื้อเกษรถึงไร่
นายยงยุทธ์ อินทร์ยงค์ 
หมู่ที่  4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
3.50เมตร  ยาว 
800  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - - 165,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายหนองใหญ่ 
2 - ไร่นางฉลอม            
แป้นเพชร หมู่ที่  5  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
....เมตร  ยาว ...  
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - 139,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนาโสม 6 เข้าฝาย
ตาชุม หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว 
965.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 289,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านนายอุดร              
ศิวิรัตน์  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว
300.00   เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 
 

- - - 90,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายซับมะกรูด-บ้านบ่อ
น้ า  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
1,700  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 892,500 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายแยกซ้าย
เขาต าบล-ฝ่ายซับ
มะกรูด  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
695.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 208,500 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายเขาต าบล หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
1,500เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - 450,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายแยกขวา
เขาต าบล-ถึงฝ่ายซบั
มะกรูด หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
1,500.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 410,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเลียบ 2 ฝั่ง
คลองซับมะกรูดถึงไร่
นายถนอม  พรมสวัสดิ์
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
3.50เมตร  ยาว 
500.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 50,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายสามแยกเขาต าบล 
2 หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว
800.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 240,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายไพฑูรย์
เอี่ยมเล หมูท่ี่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
257.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 77,100 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายสามแยกเขาต าบล 
3 หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
1,439.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 431,700 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายสามแยกเขาต าบล 
4 บ้านนายจ าปี พาขุน
ทด   หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
979.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 293,700 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านนายวิชิต        
มั่นพรม  หมู่ที่ 3  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
20.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 60,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านนายสังวาล  
ธูปศรี  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
40.00เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - 12,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายทางรถไฟ  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
800.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 240,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายบ้านใหม่
ทรัพย์เจริญ  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
750.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 225,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกช่วงบ้านนางปา  
สีแก้วถึงฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 300,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หลังบ้านนายประจกัษ์
สวัสดี  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
750.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 96,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกทางเข้าไร่นาย
มนัส จันธรรม  หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
850.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 300,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายซับงูเหลือม -   เขา
สมโภชน์ 6 หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
1,000.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 300,000  1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายแนวกันไฟ
รอบเขาสมโภชน ์     
หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
2,150.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - - 645,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโสม 3 หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
760.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 500,000 629,400 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายจีม  จิตจ านงค์
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
40.00เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - 835,000 - 1 
โครงการ 

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาต าบล 2 หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
600.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 1,272,000 - 1 
โครงการ 

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาต าบล 2 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
800.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 1,000,000 715,200 1 
โครงการ 

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 98 
 

 
 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายทางรถไฟ  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
1,200.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 1,572,800 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กช่วง
บ้านนางปา  สีแก้ว ถึง
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
300.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 643,200 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เจริญสุข หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
1,000.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 2,120,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาต าบล 3 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
150.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- 350,000 - - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซับงูเหลือม - เขา
สมโภชน์ 6 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
1,000.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 
 

 

- - - 1,000,000 1,144,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายสาม
แยกเขาต าบล 2      
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
800.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 1,000,000 616,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าส านักงานเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขา
สมโภชน์ หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
300.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 643,200 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทาง
รถไฟ  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
800.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 1,616,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย Para 
– asphalt concrete         
เจริญสุข หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
950.00เมตร 
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 500,000 500,000 780,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขาต าบล หมู่ที่ 
2 ถึงบ้านสามแยกเขา
ต าบล หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

1 โครงการ 
ผิวการจราจรกว้าง 
3.00  เมตร  ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
ตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - 660,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

57 โครงการจัดหาระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช ้

จ านวน 1 
โครงการ 

หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - - 60,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ 
มีแสงสว่าง  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการบริหารจัดการ
งานไฟฟ้าสาธารณะ
และแสงสว่างภายใน
ต าบลนาโสม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ มีแสงสวา่งใน
การคมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ 
มีแสงสว่าง มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

59 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.นาโสม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รับข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและทาง
อ่ืนอย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 
โครงการ 

หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนได้มีรับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและ
ทางอื่นอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.เชื่อมต่อ
ต าบลนาโสมและต าบล
หนองยายโต๊ะบริเวณ
บ้านนายประชุม       
ว่ากลาง หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนดีรบั
ความสะดวกคมนาคม
สัญจรและขนส่งผลลิต
ทางการเกษตร 

ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 
8 เมตร ยาว20 
เมตร หรือตาม
งานที่อบต. หรือ
หน่วยงานอ่ืน

ก าหนด 

- - - - 1,600,000 1 โครงการ การคมนาคม
ระหว่างต าบลมี
ความสะดวกและ
ขนส่งผลิตทางการ
เกษตรอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. บริเวณ
เชื่อต่อหมู่ที่ 5 และหมู่
ที่ 6 ข้ามคลองตากรวย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 
8 เมตร ยาว 20 
เมตร หรือตามที่ 

อบต.หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่

ก าหนด 

- - - 1,600,000 - 1 โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจรและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดระบายน้ าเพื่อ
รองรับวิกฤติน้ าบ่าไหล
หลากในต าบลนาโสม 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังหรือไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย
ในพื้นที ่

จ านวน  1 
โครงการ หรือ

ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - 100,000 - 1 โครงการ สามารถแก้ไขน้ า
ท่วมขังได้ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมูบ่้าน 6 
หมู่บ้าน 

เพื่อด าเนินการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน 6 
หมู่บ้านในดา้นการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
หรือการด าเนินการที่
เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านฯลฯ
เพื่อด าเนินการด้าน
ค่าไฟฟา้ระบบ
ประปาหรือการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
กิจการประปา 
 

จ านวน  1 
โครงการ หรือ

ตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการขยายท่อเมน
ประปาหมู่ที่ 1 ขนาด 
1.5 นิ้วเป็น 2 นิ้ว
ตลอดสายจากสะพาน
ถึงบ้านนางสายยน 
กลิ่นเฉย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคที่
เพียงพอ 
 

จ านวน 1 
โครงการยาว 
1,000 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - 65,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายท่อเมน
ประปาหมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนางสาวปัทมา  
นนทช้าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคที่
เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการหรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 60,000 - 
 

- 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาหมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนายสา จันทะ
ตลอดสาย 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค
และบริโภคที่
เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการใช้ท่อ
ขนาด 2 นิ้วยาว 
4,000 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 300,000 - 
 

- 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา   หมู่ที่ 1 
ต าบลนาโสม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

1 โครงการ 
ตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- 1,000,000 - - - 1 โครงการ 
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านผู้ใหญส่มจิตร            
ฉิมสุนทร(ตลอดสาย ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าไว้เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

1 โครงการ 
ตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - - 100,000 - 1 โครงการ 
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาทีท่ าการ อบต.
แห่งใหม ่

เพื่อให้มีน้ าไว้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอในที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม่ 

1 โครงการ 
ตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - 785,000 - - 1 โครงการ 
จ านวน

ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพียงพอ 

 

ทีท าการ อบต.แห่ง
ใหม่ มีน้ าไว้ใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.1 แผนงานการเกษตร 

  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 100 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - - 150,000 
 

- 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกฝายท่า
รวก หมู่ที่ 1 (ท้ายฝาย) 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

ยาว 1,200 
เมตร หรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 1,200,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดทางระบายน้ า
ฝายตาก้าน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 15 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตรหรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 500,000 
 

- 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด – ปิดน้ า ฝายคลอง
ทรัพย์ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - -  1,500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลอง
ทรัพย์ช่วงฝายตาก้าน
ถึงแม่น้ าล าสนธิ หมู่ที่1 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 10 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตรหรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 
 

1,500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 109 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกหน้า
ฝายซับมะกรูด หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - - - 200,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลอง
สะแก 2 หมู่ที่ 3 บ้าน
สามแยกเขาต าบล 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตรหรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - 810,000 
 

- 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 3 ระหว่างพื้นที่
ของนางสมหมายถึง
พื้นที่นายไพฑูรย์          
เอี่ยมเล 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

ยาว 1,500 
เมตร หรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 
 

150,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าสาธารณะหลงั
ไฟป่า  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ขึ้นลงในการน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ขึ้นลง
น าน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมขุด
ลอกอ่างเก็บน้ าเขาน้อย        
หมู่ที่ 3  
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง 50 เมตร 
ยาว 80 เมตรลึก
เฉลี่ย 3 เมตร 
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 
 

400,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคลอง
ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 
จากถนนสาย 205 ไป
ถึงแม่น้ าล าสนธิ       
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

กว้าง  6 เมตร 
ยาว 1,000
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตร หรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 
 

360,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝาย
ทดน้ า คสล. หมู่ที่  ที่
นายจีรวัฒน์ โอสถ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ขึ้นลงในการน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 220,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ขึ้นลง
น าน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการลอกหน้าฝาย
ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 
 

200,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกหน้า
ฝาย หมู่ที่ 5 หน้าวัดท่า
ใหญ ่

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

เนื้อที่ประมาณ
8,000 เมตร 
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 
 

250,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกฝาย 
หมู่ที่ 5 บริเวณบ้าน
นายสมชาญ  กรสวัสดิ์ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ขึ้นลงในการน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 200,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ขึ้นลง
น าน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านนายสา     
จันทะ (ขยายพื้นที่จาก
ที่เคยขุดไปแล้ว ) 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

เนื้อที่ประมาณ 
5,000 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตร หรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 
 

200,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้าม
คลองตากรวย หมู่ที่ 5 
- หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 
 

2,500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าขนาดกลางคลอง
ตากรวย  หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ขึ้นลงในการน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - - 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ขึ้นลง
น าน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นท้ายไร่นาง
แตงไทย  โตสุข หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 250,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดฝายกั้นน้ า 
คสล.พร้อมขุดลอกหน้า
ฝายและลอกคลองซับ 
งูเหลือมหมู่ที่ 6 (หลัง
บ้านนายหมาย  หาญ
นอก ) 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

- - - 1,000,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า(ฝายแม้ว)หมู่
ที่ 6 พร้อมขุดลอก
คลองบริเวณไร่นาย
วินัย   แสงใส 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 
 

35,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ต าบลนาโสม 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ขึ้นลงในการน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ขึ้นลง
น าน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นหลังบ้านนายยง
ยุทธ์  ธีราธรรม หมู่ที่ 6 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 550,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝาย  
น้ าล้น คสล. หมู่ที่  3 
 

 เพื่อใช้เป็นสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่ทาง
เกษตร 

1 โครงการ 
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - 500,000  1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับท า
การเกษตรที่
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อจัดอบรมสร้าง
จิตส านึกให้กับเด็ก
และเยาวชนในต าบล
นาโสม การรักษา
สิ่งแวดล้อมในดา้น
ดิน น้ า อากาศปา่ไม้
ขยะมูลฝอยฯลฯ
จัดหาพันธุป์ลาสัตว์
น้ าปล่อยลงแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

จัดโครงการตาม
วัตถุประสงคป์ีละ 
1 คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มี
จิตส านึกที่ดีที่จะ
ดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

ส านักปลดั 

26 โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกัน
ไฟป่า 
 

เพื่อเป็นการฝึกอบรม
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และป้องกันไฟปา่
สามารถป้องกันการ
เกิดไฟป่าได้และ
อนุรักษ์พื้นที่ปา่ไมไ้ด ้
 

ปีละ 1 โครงการ 
หรือตามที่ อบต.
ก าหนด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มี
จิตส านึกที่ดีที่จะ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และป้องกันไฟปา่ที่
อาจเกิดขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้  

ปีละ 1 โครงการ 
หรือตามที่ อบต.
ก าหนด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเห็น
คุณค่าและ
ความส าคัญ
ทรัพยากร   
ธรรมชาต ิ

กองช่าง 

28 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อจัดท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้กับประชาชน
ในด้านมลพิษที่
ท าลายสิ่งแวดล้อม
เช่น ปัญหาโลกร้อน
ขยะ 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรู้ถึงการ
ช่วยรักษา
สภาพแวดล้อม
ชุมชน 
 

ส านักปลดั 

29 โครงการจัดสร้าง
เตาเผาขยะ ถังขยะใน
ชุมชนต าบลนาโสม 
 

เพื่อประชาชนจะได้มี
ที่ก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 
 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามที่ อบต.
ก าหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ก าจัด
ขยะที่ถูก
สุขลักษณะ 
 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนต าบลนาโสม 
 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 
 

1 โครงการ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผู้น าชุมชนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยก
ขยะการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

31 โครงการป้องกันการ
พังทลายของดินโดยใช้
เทคโนโลยีธรรมชาต ิ
-การจัดกิจกรรมปลูก
หญ้าแฝก 
 

เพื่อเป็นการป้องกัน
การพังทลายของดิน 
 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ สามารถลดการ
พังทลายของหน้า
ดินได ้

ส านักปลดั 

32 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในต าบล       
นาโสม 
 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
พื้นที่ในต าบลให้มี
ความสวยงาม 
 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามที่ อบต.
ก าหนด 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 โครงการ พื้นที่ภายในต าบล
มีความสวยงาม
และประชาชนมี
ความสุข มวลรวม
มากข้ึน 
 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการจัดท าป้าย
เกี่ยวกับการพิทักษ์
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติในเขต
ต าบลนาโสม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

1 โครงการ  
  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความ
เข้าใจช่วยอนุรักฝื
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

34 โครงการปลูกต้นไม้ใน
ต าบลนาโสม 

เพื่อด าเนินการปลูก
ต้นไม้ในต าบลนาโสม
ตามแนวนโยบาย 
รัฐบาลหรือตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ มีโครงการที่ช่วย
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

35 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสร้าง
ความเข้าใจ และท าให้
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของพันธุกรรมพืชต่างๆ 
ที่มีอยู่ในประเทศไทย  
 

1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ สนองแนวพระราช 
ด าริ และสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ 
ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย  

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการรักน้ า รักป่า   
รักแผ่นดิน 
 

เพื่อด าเนินการปลูก
ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สร้างบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าในพืน้ที่ขาด
แคลนเพื่ออุปโภค
บริโภคสร้างภาชนะ
กักเก็บน้ าขนาดใหญ ่
 

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามที่ อบต.
ก าหนด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ มีโครงการที่พัฒนา
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
พื้นที่ปา่ แหล่งน้ า
และลดภาวะโลก
ร้อนอย่างต่อเนื่อง  
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ
อินเตอร์เน็ตต าบล 
 

เพื่อให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตต าบล
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ การสืบค้นข้อมูลตา่ง 
ๆ มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วขึ้น 
 

ส านักปลดั 

2 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีแผนที่
แม่บทและทะเบียน
ทรัพย์สินอบต.             
นาโสมเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการ 30,000 - 30,000 30,000 - 1 โครงการ อบต.นาโสมมีแผนที่
แม่บทแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่ได้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 
 

เพื่อด าเนินการจ้าง
องค์กรหรือ
สถาบนัการศึกษาที่
เป็นกลางเป็น
ผู้ด าเนนิการส ารวจ
วิจัยเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อบต.  
นาโสม 

1 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 โครงการ อบต.นาโสมได้
รับทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชน
และพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 
 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ  
“ ธนาคารน้ าใต้ดิน” 
 

เพื่อฝึกอบรมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ฯ พนักงาน อบต.  
นาโสมและผู้น า
ท้องที่  ประชาชน 
เกษตรกรหรือผู้ที่
สนใจมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ธนาคารน้ าใต้ดนิ  
 

1 โครงการ 
 

13,000 20,000 - - - 1 โครงการ 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธนาคารน้ าใต้ดนิ 
สามารถน ามาปฏิบัติ
หรือขยายผล 
สู่ชุมชนได ้

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

เพื่อฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

1โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 
โครงการ 

บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล
นาโสมมีความรู้
ความสามารถ 
ประยุกต์ใช้
พัฒนาการ
ท างานและ
ท้องถิ่นได ้

ส านักปลดั 
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6.2 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหา 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอัน
เนื่องมาจากสาธารณะ
(งบส ารองจ่าย) 
 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบั
ความเดือดร้อนจาก
ภัยพิบัติต่างๆตาม
เกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ไขได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
 

ส านักปลดั 
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6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
บ้านพักพนักงาน อบต.
นาโสม 
 

เพื่อสร้างบ้านพักให้
บุคลากรใน อบต. 
นาโสม เพื่อสะดวก
ในการท างานในการ
บริการประชาชน 

1 โครงการ 
กว้าง 12 เมตร 
ยาว 24 เมตร 

- - - - 2,500,000 1 โครงการ พนักงาน  อบต.มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม อาคาร
เอนกประสงค์ อบต.            
นาโสม 
 

เพื่อมีสถานที่ใช้
รองรับภารกิจต่างๆ
หรือประชุมในอบต.
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

1 โครงการ - - - 1,200,000 - 1 โครงการ มีสถานทีท่ี่ใช้รองรับ
ภารกิจต่างๆหรือ
ประชุมในอบต.และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ
อบต.หลงัใหมโ่ดยรอบ 
 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่อบต.
นาโสมหลังใหม่        
ในด้านการปลูก
ต้นไมไ้ม้ดอกไม้
ประดับบนถนนหรือ
ลานอเนกประสงค ์
 

1 โครงการ  - - 1,500,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการอบต.แห่ง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม มีความ
พร้อมในการ
ให้บริการประชาชน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
อปพร.อบต.นาโสม 

เพื่อเป็นสถานที่
อาคารส าหรับศูนย์
อปพร.อบต.นาโสม 
 

1 โครงการ 
กว้าง 16 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

- - - - 1,500,000 1 โครงการ ศูนย์อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
  
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
จอดรถดับเพลิง 
 

เพื่อเป็นสถานที่จอด
รถดับเพลิงเพื่อ
ให้บริการประชาชน 
 

1 โครงการ 
กว้าง 10 เมตร
ยาว24 เมตร  
 
 

- 500,000 - - - 1 โครงการ รถดับเพลิงมีความ
พร้อมสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมทางเดินเท้าและ
ท่อระบายน้ าที่ท าการ
อบต. แห่งใหม ่
 
 

เพื่อเป็นสถานที่
ทางเดินทีป่ลอดภัย
ให้บริการประชาชน 
 

1 โครงการ 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 266 
เมตร 

- - - 1,700,000 1,700,000 1 โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
มาใช้บริการ 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ 
 

เพื่อเป็นสถานที่
รองรับอ านวยความ
สะดวกของ
ประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ 
 
 

1 โครงการ 
กว้าง 2.5 
เมตรยาว12 
เมตร  

- - - - 250,000 1 โครงการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
มาใช้บริการ 
 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

5 

 
 

480,000 

 
 

5 

 
 

480,000 

 
 

5 

 
 

480,000 

 
 

5 

 
 

480,000 

 
 

5 

 
 

480,000 

 
 

25 

 
 

2,400,000 

รวม 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 5 480,000 25 2,400,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 
4.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 

2,150,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 

6,050,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,300,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

17 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,550,000 
 
 
 

รวม - - 1 50,000 5 2,150,000 6 6,050,000 5 3,300,000 17 11,550,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
5.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

1,400,000 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

2,450,000 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

2,700,000 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

3,300,000 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

4,350,000 

 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 

17,190,000 

รวม 4 1,400,000 9 2,450,000 8 2,700,000 10 3,300,000 11 4,350,000 84 17,190,000 
รวมท้ังสิ้น 9 1,880,000 15 2,980,000 18 5,330,000 21 9,830,000 21 8,130,000 126 28,140,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
หมู่ที่  2 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไขห่รือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน  
 

1 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรู้ด้าน
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่2 

ส านัก
ปลัด/
หน่วยงา
นอ่ืน 

2 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง  หมู่ที่  2 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมืองหรือ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน  
 

1 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรู้ด้าน
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่2 

ส านัก
ปลัด/
หน่วยงา
นอ่ืน 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า
และจับจบีผา้   หมู่ที่   2 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการผูกผ้าและ
จับจีบผ้าหรือ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรู้ด้าน
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่2 

ส านัก
ปลัด/
หน่วยงา
นอ่ืน 

4 โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
หมู่ที่  4 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไขห่รือส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน  
 

1 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรู้ด้าน
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่4 

ส านัก
ปลัด/
หน่วยงา
นอ่ืน 

5 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะ    

เพื่อส่งเสริมความรู้
ในการเลี้ยงแพะ
หรือส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน  
 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 
โครงการ 

ประชาชนใน
ต าบลมี
ความรู้ด้าน
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที ่5 

ส านัก
ปลัด/
หน่วยงา
นอ่ืน 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน 
4.การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
เส้นทางบ้านนายสวัสดิ์  
สวนมณี  หมู่ที่   1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - 50,000 - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบา้นนางต่วน  
จิตต์จ านงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 2,000,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโสม  1 หมู่ที่   1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - - 1,000,000 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบา้นนางประนอม 
คลังมณี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 1,500,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าบา้นนายสรพงษ์ 
เกิดโภคา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - - 1,500,000 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายนางร าพัน   
กลิ่นเฉย  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - - 200,000 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายจากไร่นายสุ
พันธ์  ไชยพันธ์ ถึงไร่นาง
ทองจันทร์  จันโพราม  
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - 500,000 - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  2 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าบา้นนางทิพย์
วิมล  ทรัพย์เอนก  หมู่ที่  
2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  2 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากไร่นาย   สุพนัธ์ 
ไชยพนัธ์  ถึงไรน่างสมพร  
ดวงสุดา   หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - 500,000 - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  2 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมหมาย  กลิน่
ผล - บา้นนาวอ าไพ  
เอ่ียมเล  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางวงเดือน   เงิน
ถา   หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - 1,000,000 - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสาย              
ซับเจริญ  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- 50,000 - - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าไร่ ระหว่างไร่
นายสมศักดิ์ วงษ์เนตร 
และนายแจ่ม  หงษ์อ่อน  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - 150,000 - - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากบ้านนายธวชั  
เอ่ียมเล ถึงตีนเขา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 250,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการท าถนนเลาคนั
คลอง บริเวณฝายบ้าน
นายฟืน้  นพคุณ  หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - 300,000 - 1  
โครงการ 

การคมนาคม
สัญจรของ
ประชาชนและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  4 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเข้าหมู่บ้านสามแยก
เขาต าบล (ถนนหลงัเขา ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ มีแสงสวา่งใน
การคมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - - 300,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ มีแสง
สว่าง มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ปากทาง บริเวณบา้น
นายแกะ  ทองล้วน  หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ มีแสงสวา่งใน
การคมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี  

อบต.ก าหนด 

- - - - 300,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ มีแสง
สว่าง มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                  หน้า 136 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
เส้นทางบ้านนายสวัสดิ์  
สวนมณี  หมู่ที่   1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

50,000 - - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง
ตั้งแต่สะพานถึงบ้านนาย
วาน  แก้วแสง  หมู่ที่  4 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 50,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
หลังบ้านนายสมโภชน์   
เกิดโภคา  หมู่ที่  1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 50,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกคลอง
หน้าบา้นนางวไิล          
กอนทอง  หมู่ที่  1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 50,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตยช์่วง
คลองซอยหลังบ้านนาย
สมโภชน์ เกิดโภคา           
หมู่ที่  1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

450,000 - - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

6 โครงการขุดลอกฝาย  
เส้นข้างบา้น             
นายกลิ้ง นาชีวะ        
หมู่ที่  1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 50,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 

7 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นายจนี  จิตจ านงค์ หมู่ที่ 
1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

450,000 - - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นางมะลิ  กันสุข  หมู่ที่ 
1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

450,000 - - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

9 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นายสมโภชน์ เกิดโภคา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 450,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

10 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นายสงบ เกิดโภคา หมู่ที่ 
1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 450,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

11 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นายขวัญเมือง นนสกุล              
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - - 450,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นางอุทัยวรรณ  บ่อแก้ว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 450,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นางปาริชาต  นาคโครพ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 450,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

14 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ ไร่
นายมนัส  หาญจงโก           
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - - 450,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  1 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บริเวณไร่นาย
ประจักษ์  หงษ์อ่อน   หมู่
ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

16 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย์  3 บ่อ 
-ไร่นายค ามูล จิตรซื่อตรง 
- ไร่นายไพฑูรย์  ละออง 
- ไร่นางสาวสายชล   
กล่อมกลิ่น 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 450,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  2 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  ใช้ร่วมกัน 
บริเวณกลุ่มไร่นางสาว
จารุณี หงษ์อ่อน และนาง
สุดใจ  หงส์อ่อน  หมู่ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

18 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรใช้ร่วมกัน
บริเวณไร่นางจ าเนียร 
หงษ์อ่อน และ           
นางล าพึง หงษ์อ่อน  หมู่
ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 450,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  บริเวณไร่             
นางล าภา  เอ่ียมเล  หมู่ที่  
3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ใช้ร่วมกัน 
บริเวณกลุ่มไร่นางวง
เดือน  เงินถา และนาง
สุดใจ  มั่นพรม  หมู่ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 450,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรใช้ร่วมกัน
บริเวณกลุ่มไร่นายจันทร์  
หงษ์อ่อน, นางสุดใจ  หงษ์
อ่อน และนางสมคิด  
จันทร์คร้าม หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

22 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน
นางเล็ก  เอ่ียมเล หมู่ที่3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 450,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการขุดสระน้ าขนาด
ใหญ่เพื่อการเกษตร 
บริเวณที่ดิน นายกิตติศักดิ์      
พาขุนทด หมู่ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
กักเก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

25 โครงการติดตั้งแผงโซลา่
เซลล์เพิ่มเติมบ่อบาดาล
เดิม บริเวณที่ดินนาง
บังเอิญ ชัยโคด  หมู่ที่  3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 250,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

26 โครงการติดตั้งแผงโซลา่
เซลล์เพิ่มเติมบ่อบาดาล
เดิม บริเวณที่ดิน นาย
พิเชษ    สุขสลงุ หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 250,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

27 โครงการติดตั้งแผงโซลา่
เซลล์เพิ่มเติมบ่อบาดาล
เดิม บริเวณที่ดินนายบัญ
เจิด หงษ์อ่อน หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - - 250,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

28 โครงการติดตั้งแผงโซลา่
เซลล์เพิ่มเติมบ่อบาดาล
เดิม บริเวณที่ดินนาง
สามิตรี  ลีหัวสระ หมู่ที่3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 250,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการติดตั้งแผงโซลา่
เซลล์เพิ่มเติมบ่อบาดาล
เดิมบริเวณที่ดินนาย
สมหมาย กลิ่นผล หมู่ที่3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 250,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  3 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

30 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - - 450,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  4 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

31 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร กลุ่มบ้าน
นางสาวปัทมา  นนทชา้ง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - - 450,000 - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  5 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

32 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- 450,000 - - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  5 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 

33 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่  6 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ผลิตน้ าในสถานที่กัก
เก็บน้ าให้แก่พื้นที่
ทางการเกษตร 

1 โครงการ            
ตามงานท่ี อบต.

ก าหนด 

- - 450,000 - - 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่  6 

กองช่าง/
งบ
หน่วยงาน
อื่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี2566 ปี 2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 
4.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

80,000,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 

88,531,976 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

6,314,752 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,550,000 
 
 
 

รวม 3 80,000,000 1 88,531,976 3 6,314,752 - - - - 11 174,846,728 
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
5.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,150,000 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,150,000 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,150,000 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,150,000 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

12,150,000 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

60,750,000 

รวม 5 12,150,000 5 12,150,000 5 12,150,000 5 12,150,000 5 12,150,000 25 60,750,000 
รวมท้ังสิ้น 8 92,150,000 6 100,681,976 8 18,464,752 5 12,150,000 5 12,150,000 36 235,596,725 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ  เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น
ต าบลนาโสม 

เพ่ือมีเครื่องเล่น
สนามท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กต าบล
นาโสมและ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจอารมณ์ - 
สังคม และ
สติปัญญาของเด็ก 
 

จ านวน  
1 โครงการ 

 

1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 1 โครงการ เด็กในต าบลนาโสม
มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเล่นที่
เสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ - สังคม
และสติปัญญาของ
เด็ก 
 

จังหวัด/ 
อบจ.ลพบุร ี

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ  เสริมสร้างความม่ันคง ลพบุรีสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันการ
ผิดปกตขิองการ
มองเห็น 

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพในการใช้
สายตาอย่างถูกวิธี  
และป้องกันภาวะ
ผิดปกติของการ
มองเห็นให้กับ
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสต าบล          
นาโสมที่มีปญัหา
ด้านสายตา 

จ านวน  
1 โครงการ 

 

1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 1,134,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

จังหวัด/อบจ.
ลพบุร ี

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน 
4.การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาต าบล 3 
(หมู่ที่ 3 ) 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 โครงการ 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,495 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 
 

2,000,000 4,400,000 - - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเจริญสุข            
หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม  
อ าเภอชัยบาดาล
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองรี อ าเภอล าสนธิ 
จังหวัดลพบุร ี

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 โครงการ 
ช่วงที่ 1 ผิว
การจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว700
เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
2,800   ตร.ม. 
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 
พิกัดเร่ิมต้น : 
N15.260746 
E101.304793 
พิกัดสิ้นสุด: 
N15.266489 
E101.302901 
 

- 2,576,500 1,980,00 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ช่วงที่ 2 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น :N15.266489 
E101.302901 
พิกัดสิ้นสุด:N15.271954 
101.301514 
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,520 ตาราง
เมตร 
พิกัดเร่ิมต้น :N15.271954 
101.301514 
พิกัดสิ้นสุด:N15.277666 
101.300022 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Para – 
Aspalt concrete           
รอบเขาสมโภชน์                 
หมู่ที่6 ต าบล  นาโสม  
อ าเภอชัยบาดาล 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต าบล
ซับตะเคียน หมู่ที่ 4 
อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 โครงการ 
ช่วงที่ 1  

 ผิวการจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ไม่มี

ไหล่ทาง ช่วง 1กม.ที่ 
0+000 ถึง กม.ที่
1+000 หรือตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 
พิกัดเร่ิมต้น : 
N15.169388 
E101.294539 
พิกัดสิ้นสุด: 
N15.165526 
E101.296002 
 

- 1,514,576 1,514,576 1,514,576 - 1 
โครงการ 

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ช่วงที่ 2 
 ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง ชว่ง 1กม.ที่ 
1+000 ถึง กม.ที่2+000 หรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 
พิกัดเร่ิมต้น :N15.169388 
E101.294539 
พิกัดสิ้นสุด:N15.165526 
E101.296002 
ช่วงที่ 3 
 ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง ชว่ง 1กม.ที่ 
2+000 ถึง กม.ที่3+000 หรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 
พิกัดเร่ิมต้น :N15.165526 
E101.296002 
พิกัดสิ้นสุด:N15.1600553 
E101.297357 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Para – 
Aspalt concrete  
 สายซับงูเหลือม –  
เขาสมโภชน์ 6  หมู่ที่6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

1 โครงการ 
ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 
4เมตร  ยาว 
1,030 เมตร 

ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 2,670,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

5 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลอง 
ล าสนธิ บริเวณวัดบ้าน             
นาโสม หมู่ที่  1 

เพื่อก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งริมคลอง
ล าสนธิ ไม่ให้
พังทลายหรือดินทรุด  

1 โครงการ 
ความยาว 950 
เมตร (เมตรละ 
80,000 บาท)
ตามงานที่
หน่วยงาน
ก าหนด 

 

76,000,0000 76,000,0000 - - - 1 โครงการ 
มีเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองล า
สนธิ ความยาว 

950 เมตร  

มีเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองล าสนธิ 
ไม่ให้พังทลายหรือ
ดินทรุด 

โยธาธิการ
จังหวัดลพบุร ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 
จ านวน 8 จุดคือ 
1. ไร่นายจนี  จิตจ านงค ์
2.ไร่นางมะลิ  กันสุข   
3.ไร่นายสมโภชน์ เกิดโภคา 
4. ไร่นายสงบ เกิดโภคา 
5. ไร่นายขวัญเมือง นนสกุล  
6.ไร่นางอุทัยวรรณ  บ่อแก้ว  
7.ไร่นางปาริชาต  นาคโครพ  
8.ไร่นายมนสั  หาญจงโก 

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 
จ านวน 3 จุดคือ 
1.จุดไร่นายค ามูล จิตร 
ซื่อตรง 
2.จุดไร่นายไพฑูรย์ ละออง 
3.จุดไร่ น.ส.สายชล กล่อม
กลิ่น 

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 
จ านวน 6 จุดคือ 
1.จุดไร่นายทวี อ้วนแก้ว 
2.จุดไร่นายทวี ค านวณ 
3.จุดไร่นายจ าเนียร รอดเชื้อ 
4.จุดไร่นายอ านาจ   เชื้อ
เกษร 
5.จุดไร่นายไพโรจน์ เชาว์
ธรรม 
6.จุดไร่นายพรชัย                     
คงสว่าง 

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 5 จ านวน 
4 จุด คือ 
1.จุดไร่นางด า กฐินเทศ 
2.จุดไร่นายค าพันธ์  ฉิมสุนทร 
3.จุดไร่นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์
หอม 
4.จุดไร่นายคูณ  บุญดา 

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 6 จ านวน 
6 จุด คือ 
1.จุดไร่นายอ านาจ   คงสวา่ง 
2.จุดไร่นายยงยุทธ์ ธีราธรรม 
3.จุดบ้านนางพเยาว์ ห่วง
เจริญ 
4.จุดบ้านนายวิน  เอ่ียมยอด 
5.จุดบ้านนายด ารง สทิธิวงษ์ 
6.จุดบ้านนางส าลี               
นุชกระแสร ์
  

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการเครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

จ านวน 1 
โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ 
 

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

5 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วมอย่างยั่งยืน         
( ธนาคารน้ าใต้ดิน ) 

เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการ
บริหารจัดการ
ธนาคารน้ าใต้
ดินและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
และน้ าท่วมขัง 

 

จ านวน  
1 โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ 
 

ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ธนาคารน้ าใต้ดิน
และปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาน้ าท่วม 
ได้รับการแก้ไข 
 
 

จังหวัด/กรม 
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น/อบจ.
ลพบุร ี
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ส่วนที่ 4 
 
 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ทั้งนี ้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 
4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 2810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 
 
  

(3)  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3 /ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ. ศ. 2561 - 2565 )  เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ดังนี้  

    
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.2ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Posittioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 
 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี่   เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะได้พัฒนาอะไรในอนาคต 

(5)  

5.2ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
2575 (6) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5) 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 

 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิน่เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 

 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)      (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI)  ที่  สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  12   

ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

          “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” 

            และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

           “(4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”ี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 

2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ) 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่               
ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคลัมปี สกิน  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 )                    
โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ 
ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง  ๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดเก็บขยะที่
ต้องขับเคลื่อนต่อ   การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  แต่แผนงานด าเนินงานในปีงบประมาณที่
ผ่านมาเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายได้ ด าเนินการได้ร้อยละ 65.06 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565  ) ประจ าปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2564  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้ 

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
  

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 

1 ) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   5   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.51   
2 ) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 
3 ) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.53   
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 

โครงการที่ส าเร็จ
2%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ
0%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
6%

โครงการทัง้หมด
92%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน   การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 

1) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   19   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.55  
2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   0 
3 ) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  9.55   
โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ส าเร็จ
8%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
0%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
8%

โครงการทัง้หมด
84%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการที่ส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 
 1) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   0   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  
 2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
 3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.01   
 โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

โครงการที่ส าเร็จ
0%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
0%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
1%

โครงการทัง้หมด
99%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 
 1) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   10   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.02   
 2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   2.01  
 3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  70  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  3.52   
 โครงการทั้งหมด 199   โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ
4%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
1%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
25%

โครงการทัง้หมด
70%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  4
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 
 1) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   3   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.51  
 2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
 3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  41  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.60  
 โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ
1%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
0%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
17%

โครงการทัง้หมด
82%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  5
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ  โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้ 
 1) ด าเนินโครงการส าเร็จ จ านวน   2   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.09   
 2) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.01  
 3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.02  
 โครงการทั้งหมด 199 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ
1%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
1%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
4%

โครงการทัง้หมด
94%

แผนภูมิ การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่  6
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทั้งหมด
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 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 จากการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง              
30  กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  45  โครงการ 
จากโครงการทั้งหมด 199 โครงการ ปรากฏโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 
– 2565 ) คิดเป็นร้อยละ  22.61 โดยมีรายละเอียด คือ โครงการที่ด าเนินการส าเร็จเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ตั้งไว้ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.60 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน                        
6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.02  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  154 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
77.39 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ส าเร็จ
20%

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
3%

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
77%

แผนภูมิการด าเนินการตามโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน                      
( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ส าเร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1) เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19 )                        

มติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social 
distancing ) จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม จะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละของโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ  
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาโสมให้ความส าคัญทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมา  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ต าบลนาโสม ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ต้องเรียงล าดับความส าคัญของ
โครงการ  และค านึงถึงงบประมาณ  สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ในการก าหนดโครงการ
จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมด าเนินงานโครงการได้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น   คิดเป็นผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการร้อยละเพ่ิมขึ้น  และมีโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมไม่ได้ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ให้ความส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
ในการคมนาคมสัญจรของประชาชนและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ความส าคัญทางด้านสุขพลานามัยของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนต าบลนาโสม ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ให้ทุกหมู่บ้านมีสถานที่และเครื่องเล่น          
ออกก าลังกาย เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ท าให้ชุมชนต าบลนาโสมเป็นชุมชนน่าอยู่  
หากการพัฒนาในอนาคต ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้
ในการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีชุมชนต าบลนาโสมเดิม ที่ปลูก                         
พืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์
ชาติ   ซึ่งการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็จะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้  คือ “ นาโสมเมืองน่าอยู่  
คู่เศรษฐกิจการเกษตร    เขตอนุรักษ์    ยึดหลักธรรมาภิบาล ” ได ้
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
.............................................................................. 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน   โดยใชว้ิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 
ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ. ศ. 2561 - 2565 )  เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ. ศ. 2566 - 2570 ) เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณ
ตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  และ
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570  ) 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    23    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2564  

                                                                                        
(  นายสมทรง    ช้างชนะ  ) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 


