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     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาความต้องการของชุมชนที่ผ่านการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแผนชุมชนมาประกอบ 
ในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือให้เกิดกระบวนการมี         
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเปน็แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดท างบประมาณในระบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ตั้งอยู่เลขท่ี  9/2  หมู่ที่ 4  ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง                 

จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอโคกส าโรง ประมาณ 7  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 42 กิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลต าบลหนองแขมและต าบลโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลดงพลับ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีพ้ืนที่ประมาณ 30.55  ตารางกิโลเมตร หรือ 
19,092  ไร่  เป็นเนื้อที่ทางการเกษตรประมาณ 12,100 ไร่ มีพ้ืนที่แยกเป็น 7 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น         
รายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

๑ บ้านวังกระเบียน 

๒ บ้านท่าฉนวน 

๓ บ้านวังจั่น 

๔ บ้านวังจั่น 

๕ บ้านวังจั่น 

๖ บ้านวังจั่นน้อย 

7 บ้านนาโคก 
 

 
 

 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนเหนียว เหมาะแก่การท าไร่ท านา  

และเลี้ยงสัตว์  โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และในการประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม และมีสภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไป 3 ฤดู คือ ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือน
มิถุนายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลวังจั่น เป็นลักษณะฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ในฤดูฝนได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนชุกในระหว่างเดือนกันยายน  - ตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง
เนื่องจากมีมรสุมตะวันออกพัดผ่าน แต่ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากสูงสุดใกล้ 37 องศาเซลเซียสในช่วงเดือน
เมษายน ส่วนในช่วงเดือนธันวาคมอุณหภูมิจะเย็นสบายที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามในฤดูกาล
ปรกติอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดที่ 23-25 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 31-33 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม และใช้เป็นที่อยู่อาศัย   
 

 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านวังกระเบียน ผู้ปกครอง  นางจันทร์ทา วิจิตรจันทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านท่าฉนวน  ผู้ปกครอง  นายสมชาย ท าทัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายสมศักดิ์ ประกอบเพชร ก านันต าบลวังจั่น 
หมู่ที่  4  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายญาณภัทร  อยู่สุขส าราญใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านวังจั่น  ผู้ปกครอง  นายส าเนียง ก าเนิดสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านวังจั่นน้อย  ผู้ปกครอง  นายทองค า รักมั่น        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านคลองชมพู  ผู้ปกครอง  นายทนงศักดิ์  ปานเจริญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

         2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เขตละ 2 คน รวมเป็น 14 
คน มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต ทั้งสิ้น 2,395 คน และมีนายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ณ เดือนตุลาคม 2556  มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ที่ยังรักษาการอยู่ในต าแหน่งตามโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  1.  นางน้ าค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  2.  นางสาวธัญญาเรศ เทียมสวรรค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.  นางขวัญดาว  ก าเนิดสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  4.  นายอ านวย  หิมสุภาพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
 
 
 
  1. นายรัตนะ  เริงชัยภูมิ ประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1) 
  2. นายสุนทร  บุญแก้ว  รองประธานสภาฯ  (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) 
  3. นายแหลม  พิมพ์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
  4. นายสมพงษ์  ท าทัน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   
  5. นางวันเพ็ญ  สอนเครือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
  6. นายอิทธิพงศ์  ภัทรกุลไชยบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
  7. นายสมบุญ  เลไธสง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
  8. นายสมฤทธิ์  ยาหอม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
  9. นายณรงค์ชัย  บัวสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
  10. นางบ ารุงรัตน์ ยศสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
  11. นายจ าเนียร  ค าวงษา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
  12. นายสมยงค ์  โสพรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
  

- รองนายก อบต.วังจั่น   2 คน 
- เลขานุการนายก อบต.วังจั่น 

- ประธานสภาฯ 
- รองประธานสภาฯ 
- เลขานุการสภาฯ 
- สมาชิกสภาฯ จ านวน  14  คน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 ที ่ รายการ 
จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

1 ประชากรชาย 1,469 1,471 1,468 1,462 1,452 1,453 
2 ประชากรหญิง 1,498 1,514 1,510 1,492 1,494 1,494 
3 รวมประชากร 2,967 2,985 2,978 2,954 2,946 2,947 

๓.  ประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
จ านวน  7  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)  

๑ บ้านวังกระเบียน 159 197 205 

๒ บ้านท่าฉนวน 116 166 155 

๓ บ้านวังจั่น 205 308 294 

๔ บ้านวังจั่น 218 255 263 

๕ บ้านวังจั่น 140 222 213 

๖ บ้านวังจั่นน้อย 142 212 192 

7 บ้านนาโคก 84 134 123 

รวมทั้งสิ้น 1,064 ๑,494 ๑,445 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 (ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอโคกส าโรง  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562 
 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 276 271 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 967 912 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 285 22๘ อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม ๑,528 ๑,41๑ ทั้งสิ้น  ๒,939  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 

4.1 การศึกษา 
ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  1  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังจั่น 
4 20 28 48 

รวม 20 28 48 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน    2  คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านวังจั่น - 22 17 11 16 14 8 3 8 99 

รวมทั้งสิ้น - 22 17 11 16 14 8 3 8 99 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

4.2  สาธารณสุข   
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านวังจั่นน้อย หมู่ที่  6 

 -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน   67 คน 
 -  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น ดังนี้ 
   ก. โรคความดันโลหิตสูง 
   ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
   ค. โรคเบาหวาน 
   ง. ปวดกล้ามเนื้อ 
   จ. โรคไข้หวัด 
   ฉ. อาการผื่นแพ้ 
   ช. ไอ 
  หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังจั่น 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 4.3  อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย 

ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย          
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

    4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในต าบลวังจั่น  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโคกส าโรง ได้แจ้งให้กับ

องค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท า
ได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้ งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

   ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

ประชากรผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 228 285 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 57 57 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - 

รวม 285 343 
 

หมายเหตุ  :  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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5.1 การคมนาคม   
-  ท่ารถประจ าทางวิ่งระหว่างต าบล  จ านวน   1   แห่ง 
-  การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย โคกส าโรง – บ้านหมี่ เป็นเส้นทางหลัก 

ในการคมนาคมขนส่งการจราจร โดยมีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง             
ในเส้นทางหลัก  

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปญัหาให้กับประชาชน  

 5.3 การประปา 
5.1 มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7 จ านวน 10  แห่ง ดังนี้ 

- หมู่ที่ 1 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 2 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 3 จ านวน  2  แห่ง 
- หมู่ที่ 4  จ านวน 1  แห่ง 
- หมู่ที่ 5 จ านวน  1  แห่ง 
- หมู่ที่ 6 จ านวน  2  แห่ง 
- หมู่ที่ 7 จ านวน  2  แห่ง 

5.2 มีระบบประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
 -   หน่วยงานเจ้าของประปา  คือ  การประปาส่วนภูมิภาค 

 5.4 โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

-  มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท  
TOT 
  -  มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ 
AIS, DTAC  และ TRUE 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ไม่มีไปรษณีย์ในพ้ืนที่  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   

- มีท่ารถขนส่งนครชัย  จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ทีส่ถานีขนส่งประจ าอ าเภอโคกส าโรง   
ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
  -  มีบริการขนส่ง ของเอกชน      

-  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 

          6.1 การเกษตร 
 พ้ืนทีต่ าบลวังจั่น มีพ้ืนที่ท าการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
เช่น ท านา ท าไร่ประเภทข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง,  ฟักทอง, ฟัก ส่วนการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ รับจ้าง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

          

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศ รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 
เกษตรกรรม – ท านา 121 5.63 92 4.28 213 9.92 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 36 1.68 29 1.35 65 3.03 
เกษตรกรรม – ท าสวน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
เกษตรกรรม – ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 3 0.14 6 0.28 9 0.42 
พนักงาน – รับราชการ 9 0.42 18 0.84 27 1.26 
พนักงาน – รฐัวิสาหกิจ 0 0.00 1 0.05 1 0.05 
พนักงานบริษัท 105 4.89 108 5.03 213 9.92 
รับจ้างทั่วไป 386 17.97 358 16.67 744 34.64 
ค้าขาย 29 1.35 52 2.42 81 3.77 
ธุรกิจส่วนตัว 14 0.65 11 0.51 25 1.16 
อาชีพอ่ืนๆ  54 2.51 63 2.93 117 5.45 
ก าลังศึกษา 193 8.99 229 10.66 422 19.65 
ไม่มีอาชีพ 94 4.38 137 6.38 231 10.75 

รวม 1,044 48.60 1,104 51.40 2,148 100.00 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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  6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  

           6.3 การปศุสัตว์ 
        การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  เปน็การประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน            

 6.4 การบริการ 
  มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 

           6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังจั่น ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
(ททท.) ส านักงานลพบุรี ร่วมกับอ าเภอโคกส าโรง ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่การปลูกทานตะวัน ภายใต้การจัดงาน 
“เทศกาลทุ่งทานตะวันบานอ าเภอโคกส าโรง” ณ ทุ่งทานตะวันบ้านวังจั่น ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี จะบานสะพรั่งรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีพ้ืนที่การปลูก
ทานตะวันกว่า 1,200 ไร่ 

           6.6 อุตสาหกรรม 
  ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพของประชากรในเขตต าบลวังจั่น 

1. กลุ่มเจียระไนพลอย หมู่ที่ 1 
2. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 2 
4. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 3 
5. กลุ่มเจียรไนพลอย หมู่ที่ 3 
6. กลุ่มเกษตรผสมผสานวังจั่น หมู่ที ่4 
7. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 
8. กลุ่มเจียระไนแร่แมกกะไซด์ หมู่ที่ 6 
9. กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 
10. กลุ่มเกษตรผสมผสาน  หมู่ที่ 7 
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ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลวังจั่น 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวน

สมาชิก (ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มเจียรไนพลอย 
 

1 
23 ตกแต่งเจียรไนพลอยเพ่ือขายให้แก่ผู้รับซื้อ 

2. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 1 21 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

3. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 2 28 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

4. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 3 16 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

5. กลุ่มเจียรไนพลอย 3 26 ตกแต่งเจียรไนพลอยเพื่อขายให้แก่ผู้รับซื้อ 
 

6. กลุ่มเกษตรผสมผสานวังจั่น 4 30 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

7. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 5 12 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

8. กลุ่มเจียรไนแร่แมกกะไซด์ 6 20 ตกแต่งเจียรไนแมกกะไซด์ เพ่ือขายให้แก่
ผู้รับซื้อ 

9. กลุ่มเกษตรผสมผสาน  6 16 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

10. กลุ่มเกษตรผสมผสาน 7 26 เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน 

           6.8 แรงงาน 
     แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่

ประเภทข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง,  ฟักทอง, ฟัก ส่วนการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ  และมีอาชีพเสริมการ
เจียระไนพลอย เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพื้นที่ชนบท 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลวังจั่น  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดวังกระเบียน บ้านวังกระเบียน 1 
2 วัดท่าฉนวน บ้านท่าฉนวน 2 
3 วัดวังจั่น บ้านวังจั่น 4 
4 วัดวังจั่นน้อย บ้านวังจั่นน้อย 6 
5 วัดคลองชมพู บ้านนาโคก 7 

     7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีประจ าถิ่น ได้แก่ 

  1.  การละเล่นร าวงย้อนยุค 
  2.  ประเพณีสงกรานต์ 
  3.  ประเพณีลอยกระทง 
  4.  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
  5.  ประเพณีท าบุญสาร์ทลาว 
  6.  ประเพณีท าบุญข้าวจี่  
  7.  ประเพณีท าบุญเทศน์มหาชาติ แห่ข้าวพันก้อน 

     7.3  ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  การสื่อสารใช้ภาษาไทยภาคกลางในการติดต่อสื่อสาร และภาษาถ่ิน 

     7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลวังจั่น ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยฉาบ จาก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก 
 

 
           8.๑ น้ า   
 ต้าบลวังจั่น มีแหล่งน้้าที่ใช้ในพ้ืนที่ เป็นล้าคลองสนามแจง ซึ่งมีเขตติดต่อระหว่างต้าบลวังจั่น 
และต้าบลบางกะพีด้งพลับ อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวดลพบุรี มีลักษณะเพ่ือการเชื่อมโยงแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร
หรือการระบายน้้าในฤดูฝน 

 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ 
      -  ล าน้ า , ล าห้วย         2     แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝายอาสา               2 แห่ง        

  -  ฝายชลประทาน      11       แห่ง          
  -  บ่อโยธา          7       แห่ง 
  -  ฝาย ก.ส.ช.           2       แห่ง         
  -  สระ                       7       แห่ง 

             - บ่อน้ าบาดาลมือโยก    22   แห่ง 
หมู่ที่  1  จ านวน      4      แห่ง 
หมู่ที่  2  จ านวน      4      แห่ง 
หมู่ที่  3  จ านวน      1      แห่ง 
หมู่ที่  4  จ านวน      5      แห่ง 
หมู่ที่  5  จ านวน      2      แห่ง 
หมู่ที่  6  จ านวน      3      แห่ง 
หมู่ที่  7  จ านวน      3      แห่ง 

 8.2 ป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของ
ไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

     8.๓ ภูเขา   
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ไม่มีภูเขา 

     8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
ในพ้ืนที่ของต าบลวังจั่น ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกท านา ท าไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว

ลิสง, ฟักทอง,ฟัก ที่อยู่อาศัย  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือขาดงบประมาณในการจัดท า            
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตร  



~ ๑๕ ~ 
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ส่วนที่ 2 
  
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเปา้หมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับ         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง            

ในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิต ิที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิด
การย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต             
ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาท ิองค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนด
กฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
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รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น 
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะ          
ที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น              
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา        
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้



~ ๑๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโคร งสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ          
บนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ   
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการ       
ได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”             
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน          
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต             



~ ๒๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน กับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รฐับาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล              
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรช์าต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
     ที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ        
     ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ 
     พัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 



~ ๒๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ           
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิต            

ส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่ 

จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น       
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ          
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)            
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่              
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ



~ ๒๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลือ่นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏบิัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาค 

   แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

1.  ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2.  พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 

สมุทรสาคร)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง 

ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
1. ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ 

นานาชาติ 
2. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMES/วิสาหกิจ 
ชุมชน/Biz Club 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม    
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

- บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย – ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนม่า – ด่านสิงขร 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 

     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

ลักษณะทางกายภาพ  
ที่ตั้งและอาณาเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี  

สิงห์บุรีและอ่างทอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าปุาสัก 
มีพ้ืนที่รวม 10,460.29 ตารางกิโลเมตร  หรือ 6,537,687.50ไร่  โดยจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่มากที่สุด เท่ากับ 
6,199.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาได้แก่จังหวัด ชัยนาท 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรีในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีเนื้อที่ 2,469.70 ตารางกิโลเมตร 968.37 
ตารางกิโลเมตรและ 822.48 ตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร  
การปกครอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  2  แบ่งการปกครองออกเป็น  32  อ าเภอ  

288  ต าบล  2,504 หมู่บ้าน  

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / บริการ 
        กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีประชากรทั้งสิ้น 1,586,094 คน มีความหนาแน่น
ของประชากร เท่ากับ 151.73 คน / ตารางกิโลเมตร ซึ่ งหนาแน่นมากกว่าค่าเฉลี่ ยของประเทศ 
(126.26คน/ตร.กม) รายละเอียดตามข้อ 1.3.2 ที่กล่าวมาข้างต้น มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันทั้ง
ภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง ได้แก่ 
        1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) เป็นเส้นทางเป็นเส้นทางขนาด  8 
ช่องทางจราจรแยกจากทางหลวงหมายเลข 1 ที ่อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
และจังหวัดชัยนาท สู่ภาคเหนือของประเทศ 

     2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากจังหวัดสระบุรีผ่านจังหวัดลพบุรี 
ชัยนาท  เข้าจังหวัดอุทัยธานีและไปเชื่องต่อกันเส้นทางไปสู่ภาคเหนือ 

     3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 309 จากจังหวัดอ่างทอง ผ่านสิงห์บุรีชัยนาท ไปจังหวัด 
อุทัยธานีและเชื่อมต่อเส้นทางไปสู่ภาคเหนือของประเทศ 

     4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 311 จากจังหวัดลพบุรีสู่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นทางเชื่อมต่อ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32  

     นอกจากนั้น ยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยมีสถานีส าคัญ       
ที่จังหวัดลพบุรี ส าหรับเส้นทางคมนาคมภายในของแต่ละจังหวัด มีความครอบคลุมและสามารถเดินทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกสบาย 

     ส าหรับด้านสาธารณูปโภค ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน (2,504  
หมู่บ้าน) เช่นเดียวกับการให้บริการด้านการประปา โดยในครัวเรือนในแต่ละจังหวัด มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ โดยใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค และ ประปาหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้น้ าประปาของประชาชน มี
ปัญหาบางประการ โดยเฉพาะ ประปาหมู่บ้าน เป็นปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาณน้ าที่ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง คุณภาพ 
ของน้ า และระบบประปาเก่าเกินไปเกิดการช ารุดเสียหาย 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        พื้นที่ป่า  พ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่ชลประทานและปริมาณน้ าฝนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 2 มีพ้ืนที่ปุาไม้รวมทั้งสิ้น 732,739 ไร่ โดยจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ปุาไม้เท่ากับ 684,849 ไร่ (คิดเป็น 
ร้อยละ 93.46 ของพ้ืนที่ปุาไม้ในกลุ่มจังหวัดฯ) ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.54 เป็นพื้นที่ปุาไม้ของจังหวัดชัยนาท 
จ านวน 47,890 ไร่ 
       ส าหรับปริมาณน้ าฝน พบว่า จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ มีปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ (1,703.30 มม./ปี) และภาคกลาง (1,591.30 มม./ปี) โดยจังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 1,275.80 มม./ปีรองลงมาได้แก่จังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและอ่างทอง 



~ ๒๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

       ข้อมูลคุณภาพน้ า จากข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ เป็น พ้ืนที่ที่มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ชลประทาน มีเขื่อนเพ่ือการชลประทาน ที่ส าคัญ ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา และ เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์มี
คุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆอยู่ในระดับดี มีพ้ืนที่ปุาเล็กน้อยอยู่ในจังหวัดลพบุรีและชัยนาท พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่มปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยอยู่ต่ ากว่า ปริมาณค่าเฉลี่ยของภาคกลางและประเทศ ดังนั้นการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและการประมงส่วนใหญ่ จึงอาศัยน้ าจากชลประทาน ซึ่งก็ยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และจากสภาวะน้ า
ท่วมในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนถึง ปัจจุบันที่ทุกจังหวัดก าลังประสบภัยแล้งท าให้ทราบว่า การบริหาร
จัดการน้ าของกลุ่มจังหวัดยังมีปัญหา ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มจังหวัดต้องส ารวจและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
ต่างๆ เช่น สระน้ า แหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่รวมทั้ง การจัดระบบบริหารจัดการน้ า ให้สามารถ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ได้อย่างยั่งยืน น าศักยภาพในพ้ืนที่ที่มีอยู่ เช่น ศักยภาพด้านพลังงาน
ทดแทน มาใช้บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ต่อความต้องการของชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชน
สามารถมีรายได้ในภาวะที่สามารถประกอบ อาชีพได้ตามปกติเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคกลางตอนบน  2 
1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
2. เป็นแหล่งทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพ่ือการ 

เรียนรู้ 

   วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก 
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน 
เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

     แผนพัฒนาจังหวัดลพบุร ี
  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ท่องเที่ยว       
อารยธรรม และเมืองแห่งความสุข” 

  ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
  เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเปูาหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้ เกิดกับหมู่ประชาชน สร้าง
สุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัย สามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
 



~ ๒๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 
1)  การมีสุขภาวะที่ดี 
2)  เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3)  สังคมคุณภาพ 
4)  สภาพแวดล้อมที่ดี 
5)  สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

  พันธกิจ 
            1.  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
  2.  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3.  พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
  4.  เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
  5.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  6.  เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วน
ร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุข 
ของบ้านเมือง 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

  วิสัยทัศน์  "ลพบุรีน่าอยู"่ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
            2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
            5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 

       ประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอโคกส าโรง 
  วิสัยทัศน์ 
  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ชุมชนเข็มแข็งอย่าง
ยั่งยืน”  
 



~ ๒๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

    พันธกิจ    
    1)พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ 
    2) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
    3) พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์เรียนรู้พลังงานสะอาดอย่างมี
คุณภาพ  
    4) สร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      เป้าประสงค์รวม 
    1) ประชาชนทุกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
    2) เพิ่มผลผลิตภาคเศรษฐกิจในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชน
พ่ึงตนเองได้ 
    3) พัฒนาคนสู่ชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคม
คุณภาพ 
     4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคการผลิต และบริการอย่างมีคุณภาพ 
    5) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคการเกษตรและบริการ 
    6) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 
    7) ประชาชนมีความปลอดภัยใช้ชีวิตและทรัพย์สิน 

  ยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน น้ า  ประปา  ไฟฟูา  ถนน 
    2) ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
     3) สร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม ทุกกลุ่มวัย 
    4) ส่งเสริมด้านการศึกษาทุกภาคส่วน 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาหารปลอดภัย และสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล 
     2) ส่งเสริมเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 
    3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตรและบริการ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและพลังงานทดแทน 
  แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



~ ๒๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนา 

1) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) พัฒนาระบบงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
3) พัฒนาขีดความสามารถความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) เสริมสร้างความม่ันคงภายใน 

 
 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
     คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ๔  ด้าน  
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร   

(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
  (3)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 

(4)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(5)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(6)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 

การศึกษา 
(7)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

“ต าบลน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” 



~ ๓๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

(9)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ         
ทีเ่กี่ยวข้อง 

(10)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ด้อยโอกาส 

(11)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(12)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 
  (13)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  

(14)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
  (๑5)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ให้ชุมชนมี        
ความเข้มแข็ง ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดหมดไปจากพ้ืนที่ 
  (16)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  (17)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(18)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

(19)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(20)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
(21)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 

(2)  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 7 หมู่บ้าน 
(3)  โรงเรียนบ้านวังจั่น สังกัด สพฐ.  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  
อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7 หมู่บ้าน 
(10)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ        

ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
(11)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(12)  ประชาชนในต าบลวังจั่น มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(13)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ  



~ ๓๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

(14)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
(15)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 7 หมู่บ้าน 
(16)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/

ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(17)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

   (18)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา  
(19)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(20)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
(21)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(22)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
(23)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและ

นันทนาการของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
1 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ า  เพ่ืออุปโภค บริโภค/ 

การเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
1 พิทักษ์ปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
3   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี           

วันส าคัญของชาติ 
4  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้ 

มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 



~ ๓๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 
1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เพ่ือมุ่งสู่การเป็นต าบลที่มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาความเป็นอยู่ทางสังคมที่น่าอยู่ และยั่งยืน” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ และงานส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
จุดยืนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ดังนี้ 
  1)  การพัฒนางานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
       1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในต าบลวังจั่น ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการสัญจร  ไป-มา 
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 
       1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในต าบลวังจั่นให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
       1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       1.4 พัฒนาแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

  2)  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ทางสังคม 
        2.1  ปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสอันส าคัญ 
หรือวันส าคัญของชาติ 
       2.2  พัฒนาการศึกษาในชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
มาตรา 41 รวมถึงส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพ่ือรองรับการ
รวมกลุ่มของประเทศในแถบ ASEAN และกลุ่มประเทศภาคีพัฒนาอื่นๆ  
       2.3  พัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการชุมชนส าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์  
       2.4  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของต าบล/อ าเภอโคกส าโรง และจังหวัด
ลพบุรี 
       2.5  อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคู่ชุมชนตลอดไป และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  3)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
       3.1 สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ ทั้งระดับ
บุคคล (เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป) ครอบครัว  และระดับชุมชน 
       3.2 ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
       3.3  ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 
       3.4  พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
       3.5  พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่พึง
ปรารถนาให้เกิดขึ้นร่วมกันของคนในชุมชน น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 
       5.1 พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ และระบบการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงพอ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 

     5.2  สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ท างานของภาครัฐ สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองและการบริหาร 
 

      2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากโครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล        
โคกส าโรง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม รวมถึง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ให้ครอบคลุม เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒธรรม ในประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้มีพันธกิจที่จะบรรลุเปูาหมายการพัฒนาเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี                
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและ
ความสงบสุขของบ้านเมือง 



~ ๓๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม มีพันธกิจเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ พัฒนางานด้านสาธารณสุข  
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี              
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดลพบุรี ในยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน              
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยังยืน  
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี              
ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดลพบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 
 ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้เป็นพันธกิจที่จะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ในการให้บริการประชาชน 
  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี             
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ
บ้านเมือง 
 
 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต.วังจั่น พ.ศ. 2561-2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  พัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.  บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดลพบุร ี

4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

5.  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.ด้านความ
มั่นคง 

3.  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4.  ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ป ี

5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.  ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.  การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

2.  เสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเลื่อมล้้าในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12 

4.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5.  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

6.  การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9.  การพัฒนาภาค เมือง และ
พืน้ที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

5. เปิดประตูการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย –ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ 

1. พัฒนากรุงเทพฯเป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่       
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมเมือง 

2.  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค 

3.  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดย   
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้
ความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ภาค 

1.เพิ่มความสามารพในการผลิตอาหารปลอดภัย 
ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

2.ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

3.  การบริหารจัดการทรัพย์กรลุ่มน้้าเจ้าพระยาป่าสัก 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
ลพบุรี 1.สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 2.บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3.พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม  
ระบบโลจิสติกส์ขนส่งมวลชน เพื่อ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 

4.  บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา    
น้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 



~ ๓๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

2.8  ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน (ต่อ)  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต.วังจั่น พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 

 
 
 
             
            
             
              
             
             
             
             
             
             
      

        

 
             
             
             
             

1.  พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2.  บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

3.  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดลพบุร ี

4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

5.  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร ์
อบต.วังจั่น 

 

1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน       
แหล่งน้้า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 

3.พัฒนาคุณภาพชีวติและ               
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 

5. ด้านพัฒนาการบ้านเมือง การบริหารจัดการ 
อปท. ให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 
 

1. ขุดลอก    
คูคลองและ
จัดสร้าง  
แหล่งน้ า 
สงวนและเก็บ
กักน้ า  เพื่อ
การเกษตร  

2 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน 
 

3 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม
อย่างทั่วถึง 
 

4 ส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบ
การศึกษา 
ในสังกัด 
อปท.
 
 
 
  
 

5  พัฒนา
และเตรียม
บุคลากรด้าน
การศึกษา 

 
 

6 สนับสนุนให้
มีการน าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือ
และประกอบ 
การศึกษา 
 

7  ส่งเสริม
การศึกษา 
ในระบบ 
นอกระบบ 
และ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

8  พัฒนาฟื้นฟู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของ
ชุมชนท้องถ่ิน 
 
 

9 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬา
ชุมชน และ
จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภท
ต่างๆ         
ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 

10 ส่งเสริม
พัฒนาบทบาท
และคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก 
เยาวชนสตรี 
ผู้สูงอายุ          
ผู้พิการ  และ 
ด้อยโอกาส 
 
 
 

10 ส่งเสริม
พัฒนาบทบาท
และคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก 
เยาวชนสตรี 
ผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ  และ 
ด้อยโอกาส 
 
 
 11  ส่งเสริม

และสนับสนุน
ให้การ
รักษาพยาบาล
ประชาชนใน
ระดับต าบล 
หมู่บ้าน และ
ชุมชนที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

12  ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน
และชุมชน ให้
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

13 สนับสนุน
การท าเกษตร
ทางเลือก 

14  สนับสนุน
การจัดต้ัง
กองทุน และ
เพิ่มสวัสดิการ 
 
  
 

๑5  สนับสนุน
และประสาน
รัฐบาล องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกระดับ
เพื่อปูองกันและให้
มีการปราบปราม
และแก้ไขปัญหา
การเสพให้หมดไป
จากพื้นที่ 
 

19 ส่งเสริมให้
เกิดการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ   
 

16  ส่งเสริม
สนับสนุน และ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์    
แหล่งน้ า ลุ่มน้ า    
ล าคลอง และปุาไม้
ให้มีความอุดม
สมบูรณ์   
  
 

17  ส่งเสริม
สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
และภาคเอกชนใน
การรณรงค์สร้าง
จิตส านึก เพื่อ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ิน
ทุกระดับ 
 

18  ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมการ
บริหารงาน 
 

20  ส่งเสริม
สนับสนุน
บุคลากรใน
หน่วยงานให้ 
ศึกษา/อบรม 
หลักสูตรต่างๆ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 



~ ๓๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

2.8  ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน (ต่อ) 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต.วังจั่น พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 

 
             
             
             
             
      

        

             
             
             
             

 
 
 
 
 
 
 

             
             
                 

1. ขุดลอก    
คูคลองและ
จัดสร้าง  
แหล่งน้ า 
สงวนและ  
เก็บกักน้ า  
เพื่อการเกษตร
  

2 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางระบบการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
คุณภาพชีวิต
พื้นฐาน 
 

3 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม
อย่างทั่วถึง 
 

4 ส่งเสริม
และพัฒนา
ระบบ
การศึกษา 
ในสังกัด 
อปท.
 
 
 
  
 

5  พัฒนา
และเตรียม
บุคลากรด้าน
การศึกษา 

 
 

6 สนับสนุนให้
มีการน าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือ
และประกอบ 
การศึกษา 
 

7  ส่งเสริม
การศึกษา    
ในระบบ   
นอกระบบ 
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

8  พัฒนาฟื้นฟู
และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของ
ชุมชนท้องถ่ิน 
 
 

9 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ลานกีฬาชุมชน และ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

10 ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทและ
คุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชนสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และด้อยโอกาส 
 
 
 

11  ส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้การ
รักษาพยาบาล
ประชาชนใน
ระดับต าบล 
หมู่บ้าน และ
ชุมชนที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

12  ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน
และชุมชน    
ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

13 สนับสนุน
การท าเกษตร
ทางเลือก 

14  สนับสนุน
การจัดต้ัง
กองทุน และ
เพิ่มสวัสดิการ 
 
  
 

๑5  สนับสนุนและ
ประสานรัฐบาล 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน      
ทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและ ให้มี
การปราบปราม
และแก้ไขปัญหา
การเสพให้หมดไป
จากพื้นที่ 
 

20  ส่งเสริม
ให้เกิดการ
บริหารจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ   
 

17  ส่งเสริมสนับสนุน 
และร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ แหล่งน้ า      
ลุ่มน้ า ล าคลอง     
และปุาไม้ให้มี       
ความอุดมสมบูรณ์  
 
  
 

18  ส่งเสริมสนับสนุน
และร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์
สร้างจิตส านึก เพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินทุกระดับ 
 

19  ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมการ
บริหารงาน 
 

21  ส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากร
ในหน่วยงานให้ 
ศึกษา/อบรม 
หลักสูตรต่างๆ
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์
 

1 ส่งเสริม
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง/ไฟฟูา/
น้ าประปา/
แหล่งน้ า   
เพื่ออุปโภค 
บริโภค/ 
การเกษตร 

2 พิทักษ์ปกปูอง
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

3. ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้าน
การศึกษา 

4 ส่งเสริม
สนับสนุนและจัด
กิจกรรมงาน
ทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี       
วันส าคัญ 
ของชาติ 
 

5 ส่งเสริมสนับสนุน
และจัดให้มี
การละเล่นกีฬา
นันทนาการ      
การพักผ่อนหย่อนใจ    
และจัดให้ 
มีสถานที่ ที่
เหมาะสมอย่าง
พอเพียง 
 

7 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 
 

8 ส่งเสริมฟ้ืนฟู
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
 

 9 การส่งเสริม
การเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มี
ความสามารถ
ในการพัฒนา 
 

10 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
ในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 

6 ส่งเสริม
สนับสนุน
สวัสดิการสังคม 
และ การสังคม
สงเคราะห์
ชุมชน 
 

16 ส่งเสริมและ
สนับสนุน และร่วมมือ
กับส่วนราชการ 
หน่วยงาน มูลนิธิการ
กุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
  
 



~ ๓๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

2.8  ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน (ต่อ) 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต.วังจั่น พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 

 
 
             
             
             
       
 
             
             
             
             
             
      
        
   
           
             
             
             
 

แผนงาน 
 

บริหาร        
งานทั่วไป 

 

บริหาร 
งานคลัง 

 

การรักษา        
ความสงบภายใน 
 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง            

ของขุมชน 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

การเกษตร 
 

งบกลาง 
 

กลยุทธ ์
 

1 ส่งเสริม
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม
ขนส่ง/ไฟฟูา/
น้ าประปา/
แหล่งน้ า   
เพื่ออุปโภค 
บริโภค/ 
การเกษตร 

2 พิทักษ์ปกปูอง
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

3. ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตด้าน
การศึกษา 

4 ส่งเสริม
สนับสนุนและจัด
กิจกรรมงาน
ทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี       
วันส าคัญ 
ของชาติ 
 

5 ส่งเสริม
สนับสนุนและ
จัดให้มี
การละเล่น
กีฬา
นันทนาการ  
การพักผ่อน
หย่อนใจ    
และจัดให้ 
มีสถานที่      
ที่เหมาะสม
อย่างพอเพียง 
 

6 ส่งเสริม
สนับสนุน
สวัสดิการ
สังคม          
และการสังคม
สงเคราะห์
ชุมชน 
 

7 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 
 

8 ส่งเสริม
ฟื้นฟู
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
 

 9 การส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและ
องค์กรให้มี
ความสามารถใน
การพัฒนา 
 

10 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
ในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 



~ ๓๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชน 
 -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 -  จังหวัดลพบุรี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลย
ภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๔๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 -  การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น  นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า          
ในการเกษตร และน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภค         
ยังไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปา       
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า        
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็น     
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และ อบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

 6) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

7) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย         
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

ในพื้นที่จ านวน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ของผู้ปุวยลดลง 



~ ๔๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านบริการชมุชน
และสังคม 

8) ปริมาณขยะและน้ าเสีย 
เพิ่มมากข้ึน 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ      
น้ าเสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

9) ประชาชนบริโภคอาหาร     
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

10) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน         
น้ าท่ีไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า  
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 11) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ 
ดูแลเด็ก 

- สังคมสงเคราะห ์
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 12) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- สังคมสงเคราะห ์
 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

13) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้      
สารเสพตดิ และท้องก่อนวัย 
อันควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

 
 

************************************ 
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ส่วนที่ 3 
     

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้้า สาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง - ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

2 พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวฒันธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ - ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

3 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ทางสังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสังเคราะห์  กองสวัสดิการ
สังคม 

- ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

  บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข กองสวัสดิการ
สังคม 

- ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส้านักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร ส้านักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

5 พัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส้านักปลัด 
 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  บริหารทั่วไป การรักษาความ
สงบภายใน 

ส้านักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง - ส้านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

ส้านักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

  การด้าเนินงาน
อื่น 

งบกลาง ส้านักปลัด - กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
 







รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
        1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 บรเิวณ
บ้านนายเขียว ไกยราช 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 33 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

64,300 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวกใน
การคมนาคม  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 2 บรเิวณ
บ้านนายทองดี        
ดวงประภา ถึงบ้าน 
นายสนั่น น้อยมหาพรม 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

62,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวกใน
การคมนาคม  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสะพาน       
หมู่ที่ 2 ถึงบ้าน 
นายสุน ทาถี  
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 378 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
วางท่อระบายน้้า 
Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก 
 

1,379,400 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก        
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการลงลูกรังเสรมิ      
คันคลองหมู่ที่ 1 บรเิวณ 
นานายนิกร บุญมี ไปถึงนา
นายส้ารวย เพิ่งผล 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
สินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ความยาว 1,393 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

131,000 
 

- - -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้้า  
หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายกอง 
จ้าปาน้อย ไปถึงบ้าน 
นายสมบญุ เลไธสง 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง 
 

ความยาว 158 เมตร
วางท่อ คสล. Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก   

384,400 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง 
ลดลง 

ประชาชนมี   
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างดาดคอนกรีต       
หมู่ที่ 4 จากคลองสนามแจง 
บริเวณบา้นนายมนสั สวสัดี 
ไปถึงต้นไผ ่
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 
 
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน
และป้องกันความ
เสียหายแก่บ้านเรือน 
ที่ปลูกสรา้งบริเวณ
ใกล้เคียง 

กว้าง 31.36 เมตร 
ยาว 2.65 เมตร  
 
 

117,100 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี   
ความปลอดภัย   
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง      
ดาดคอนกรตี  หมู่ท่ี 5 
บริเวณบา้นนายบุญยัง 
โอภาส  
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของหน้าดินและป้องกัน
ความเสยีหายแก่บ้านเรือน 
ที่ปลูกสรา้งบริเวณ
ใกล้เคียง 
 

ขนาดกว้าง 32.60 
เมตร ความยาว 34 
เมตร  สูง 4.00 เมตร 
 
 

1,359,700 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี   
ความปลอดภัย   
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง       
ฝายน้้าล้น หมู่ที่ 7 
บริเวณนานายสมัคร     
ศรีมล 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3) 
  

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ   
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ความยาว 17 
เมตร สูง 5.30 เมตร 
 

287,700 - - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน   
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการกักเก็บ
น้้าทางการเกษตร 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูง หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้าในการ 
อุปโภค บริโภค 
 

ก่อสร้างประปาหอถัง
สูง พร้อมถังไฟเบอร์
กลาส จ้านวน 4 ลูก 
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
2) 
 

787,000 - - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน  
หมู่ 6 ได้รับน้้า   
ในการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้้าใน
การอุปโภค 
บริโภค ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 49 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง หมู่ 2 บริเวณนา 
นายเสมอ ทองสุภาพ ไปถึง     
นานายบุญมา  เงินด ี
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง             
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ความยาว 1,680 เมตร        
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

276,700 - - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทาง 
การเกษตร 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง หมู่ 4 จากไร่        
นายวิเชียร น้อยประถม        
ไปถึงไร่นายสังเวียน ศรีทอง 
(เพิ่มเตม ฉบับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง        
กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 770 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

126,800 - - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทาง 
การเกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 50 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง  จากป่าช้า หมู่ 6   
ไปถึงไร่ น.ส.บัวทอง โสพรม 
(เพิ่มเตม ฉบับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่งา
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง       
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 2,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

444,700 - - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเสริมคันคลอง หมู่ 6 
จากนานายสมศักดิ์ แก้วสง่า 
ไปถึงนานายบุญมา เงินด ี
(เพิ่มเตม ฉบับท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง       
กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

115,000 - - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 51 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 
สายบ้านนายเสถียร สสีมุทร 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร 
ความยาว 150 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

- 282,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5   
สายนานายศรเพชร  
น้อยประถม ถึงคลอง      
สนามแจง เขตต้าบลดงพลับ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร 
ความยาว 820 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,460 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 ม.  
(ตามสภาพ) 
 

- 1,230,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทาง 
การเกษตร 
 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 52 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการขยายสะพาน คสล. 
หมู่ 2  บริเวณทางเข้าวัด 
ท่าฉนวน 
 

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย 

 

ผิวจราจรเดิมกว้าง 
3.30 เมตร ขยายผิว
จราจรกว้างข้างละ4.50 
เมตร (รวมผิวจราจร 
กว้าง 7.90 เมตร)  
ไม่มีทางเท้า  
ความยาว 16.00 เมตร 
 

- 1,200,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย      
ในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก 
ปลอดภัย        
ในการคมนาคม  
 

 

17 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้           
พร้อมตะแกรงเหล็ก  
หมู่ 4 สายบ้านนายอนันต์        
ค้าสุภาพ ไปบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่ญาณภัทร            
อยู่สุขส้าราญใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 50 ซม. 
ความยาว 30 ม. 
ลึก 70 ซม. 

- 65,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 53 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ที่ 2  
สายนานายเสมอ ทองสุภาพ 
ไปนานายบญุมา เงินด ี
(เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร 
ความยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- 
 

227,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 4 
บริเวณสระหลวง หมู่ 5 
ไปถึงสระ นายสมศักดิ ์
แก้วสง่า 
  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ความยาว 690 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- 36,800 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 7 สายฟารม์ไก่ 
ไปไร่นายอาง ลอยลม 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
สินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ยาว 1,700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- 257,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 54 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 6 
บริเวณนานายสมาน  
ค้าวงษา 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และแก้ไข
การไหลระบายของ น้้า
ป้องกันปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
ความยาว 13 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

- 318,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม การ
ไหลระบายของ
น้้าสะดวกขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
การไหลระบาย
ของน้้าสะดวก
ขึ้น ปัญหาน้้า
ท่วมขัง ลดลง 

 

22 โครงการขุดลอกคลอง  
หมู่ที่ 1 
สายบ้านนายมนไพร สุทธา 
ไปนานายทองใส สิมมา 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 
 

กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
ยาว 2,380 ม. 
ลึกเฉลีย่ 1.00 ม. 
 

- 322,000 - - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 2 
จากวัดท่าฉนวน ถึง           
ถนน รพช. (สายหนองไผ่ -       
ถลุงเหล็ก) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ความยาว 3,565 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 55 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 
บริเวณบา้นนางสังวาด  
น ้อยประถม 
  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
จ้านวน 1 จุด 
 

- 20,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

25 
 

โครงการก่อสร้างประปา    
หอถังสูง หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า       
ในการอุปโภค บรโิภค 
 

ก่อสร้างประปาหอถัง
สูง พร้อมถังไฟเบอร์
กลาส จ้านวน 4 ลูก 
 

- 704,000 - - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน หมู่ 
1 ไดร้ับน้้าในการ
อุปโภคบรโิภค 
 

ประชาชนมีน้้า      
ในการอุปโภค 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 
 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า       
ในการอุปโภค บรโิภค 
 

ก่อสร้างประปาหอถัง
สูง พร้อมถังไฟเบอร์
กลาส จ้านวน 4 ลูก 
(เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) 

- - 739,000 - - ร้อยละ 90  
ของประชาชน หมู่ 
3 ไดร้ับน้้าในการ
อุปโภคบรโิภค 
 

ประชาชนมีน้้า      
ในการอุปโภค 
บริโภค ที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 56 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 
บริเวณบา้นนายสมคิด  
วงษาชัย ถึงบ้านนายวิชัย 
เสื่อพรม 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 122 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - 173,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 
บริเวณนานางประทีป 
นันทวรรธนะ ถึงนา 
นางดอกไม้ ท้าทัน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ความยาว 365 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

- - 518,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน     
ลงลูกรัง หมู่ที่ 4 
สายถนน รพช. ไปถึงนา 
นางสมทรัพย์ บุญมา 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
สินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ความยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

-  3,600 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และขนส่งสินค้า
ผลผลติทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 57 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 4 
บริเวณสระน้้านายสมศักดิ ์
แก้วสง่า ไปถึงคลองซอย    
ถลุงเหล็ก  
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ถนนดิน 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ความยาว 1,000 ม. 
พร้อมวางท่อ      
ระบายน้้า 
Ø 0.40 ม.              
จ้านวน 2 จุด 
 

- - 150,000 
 
 

- - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 
บริเวณบา้นนายเรือง พันศรี 
ถึงบ้าน น.ส.จันดา เบ้าแก้ว 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ความยาว 105 ม. 
หนา 0.15  ม. 
 

- - 148,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 58 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
บริเวณปา่ช้า หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ส้าหรับตากพืชผล
ทางการเกษตร
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว 
 

 - - 2,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาขน ไดร้ับ
ประโยชน์ ท้าให้ผล
ผลิตทางการเกษตร 
มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

ประชาขน ไดร้ับ
ประโยชน์ ท้า
ให้ผลผลติทาง
การเกษตร มี
คุณภาพทีสู่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างรางระบายน้้า  
หมู 4 
บริเวณบา้นนายชุมพล คงม ี
ถึงบ้านนายเถาว์ สุขด ี
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ความยาว 65  ม. 
 

- - 140,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 5 
บริเวณบา้นนายวิชัย ลาไป 
ไปถึงบ้านนายเลื่อน เกตุเกดิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 102 ม. 
 

- - 219,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 59 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการขุดลอกคลอง        
หมู่ที่ 6 
บริเวณทางข้ามคลองซอย 
ถึงนานายสมศักดิ์ แก้วสง่า 
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 645 ม.  
ลึก 1.00 ม. 
 

- - 22,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

36 โครงการขุดลอกคลอง    
หมู่ที่ 7 
บริเวณสามแยกที่ นายหย ู
เทพอารักษ์  ถึงฝาย
ชลประทาน 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 1,280 ม.  
ลึก 1.00 ม. 
 

- - 53,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
หมู่ที่ 7 
บริเวณไร่นายสมัคร ศรีมล 
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

ความกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 13 ม.  
สูง 3.00 ม. 
 

- - 183,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 60 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 6 
บริเวณบา้นนายสมคิด ลุ้นโล ้
ถึงบ้านนายอ้านวย เกตุเกิด 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 
บริเวณบา้นนายพรเทพ 
จันทร์ลา ถึงบ้านนายวิศวะ 
ท้าทัน  
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 215 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - - 40,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 
บริเวณบา้นนายโอ่ง            
ตุพันธ์วงศ์ ถึงบ้านนาย
พิมพา พรมรักษา  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - - 35,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 61 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 
บริเวณบา้นนายป๊อก ทาท่ัว 
ถึงบ้านนายทองหล่อ        
ตุพันธ์วงศ์  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง............เมตร 
ความยาว 350 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - - 50,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 4 
บริเวณบา้นนายชุมพล คงม ี
ถึงบ้านนางจันทร์มา พันธ์ศร ี

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ความยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 5 
บริเวณนานายนิพัทธ์ จรรยา 
ไปถึงนานายจรญั จรรยา 
  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

- - - 60,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 62 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง หมู่ 5 
สายนานายนิพันธ์ จรรยา 
ไปถึงนานายส้าเนียง  
ก้าเนิดสิงห ์

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 

ถนนดิน 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 273 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ถนนดินลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 273 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 197,700 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก  
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 2 
บริเวณบา้นผู้ใหญ่สมชาย 
ท้าทัน ไปถึงหน้าวัด         
ท่าฉนวน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 220 เมตร 
 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 63 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 2 
บริเวณบา้นนายมณีชัย  
สอนเครือ ไปถึงบ้าน 
นางทองกวย สิงห์หล 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ความยาว 100 เมตร 
 

- - - 180,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 2 
บริเวณนายสมนึก สอนเครือ 
ถึงบ้านนายวิศวะ ท้าทัน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 200 เมตร 
 

- - - 380,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 64 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 3 
บริเวณบา้น น.ส.ดวงพร 
เปลี่ยนทอง ไปถึงคลอง
สนามแจง บรเิวณบ้าน 
นายวิชัย พันธ ุ
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 220 เมตร 
 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 3 
บริเวณบา้น น.ส.ดวงพร 
เปลี่ยนทอง ไปถึงบ้าน 
นายกอง จ้าปาน้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 100 เมตร 
 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 65 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 4 
บริเวณหน้าวัดวังจั่น ไปถึง 
บ้านนางเพียร เสือพันธ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ขนาดกว้าง 50 ซม. 
ความยาว 250 เมตร 
 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้า้             
พร้อมตะแกรงเหล็ก หมู่ 4 
บริเวณบา้นนางทอง โอภาส 
ไปถึงบ้าน น.ส.บุญชู ชัยศร 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ความยาว 5 เมตร 
 

- - - 40,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 66 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

52 โครงการวางท่อระบายน้้า 
หมู่ 6  
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

จุดที่ 1 
บริเวณ รพสต.วังจั่น 
ไปถึงบ้านนายสมบุญ  
เลไธสง หมู่ 3  
ความยาว 1,000 เมตร 
จุดที่ 2 
บริเวณบา้นนายนิพนธ ์
จรรยา ไปถึงบ้านนาย
จัน สีหาพล 
ความยาว 200 เมตร 
 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการคมนาคม 
และปัญหาน้้า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้้า 
หมู่ 3 บรเิวณบ้าน          
นายวิชาญ มีมั่งคั่ง             
ถึงบ้านนายวิชัย พันธ ุ
 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน
และป้องกันความ
เสียหายแก่บ้านเรือน 
ที่ปลูกสรา้งบริเวณ
ใกล้เคียง 
 

 - - - 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี   
ความปลอดภัย   
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 67 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
หมู่ 6 บรเิวณนา           
นายทองพูล โสพรม  
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า 
และสา้หรับกักเก็บ
ส้าหรับการเกษตร 

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร 
ความยาว 22.50 เมตร 
สูง 2.00 เมตร 

- - - 189,600 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
บริเวณประปา หมู่ 7  
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า 
และสา้หรับกักเก็บ
ส้าหรับการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง................เมตร 
ความยาว.................เมตร 
สูง............................เมตร 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 68 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง ประตู  
ปิด-เปิด ท่อระบายน้้า 
หมู่ 1 
 
 
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า 
และสา้หรับกักเก็บ
ส้าหรับการเกษตร 
 

จุดที่ 1 
บริเวณคอสะพาน หมู่ 1 
จุดที่ 2 
บริเวณบา้นนายนาค      
ปาร์มวงศ ์
 

- - - 50,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังเสริมคันคลอง หมู่ 5 
สายนานางสมทรง  เป่าทอง 
ไปถึงเขตต้าบลดงพลับ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 1,535 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - - 230,000 - ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ประชาชนมีความ
สะดวก    ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลิตทาง 
การเกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 69 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 
บริเวณบา้นนายสามารถ 
เกตุเกิด ไปถึงบ้าน 
นางสมบูรณ์ วิทยา 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 12 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 
บริเวณปา่ช้า ไปไร่ ถึง 
ถนน รพช.บริเวณไร ่
นางบัวทอง โสพรม 
  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง   4.00 เมตร 
ความยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 3,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 70 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 
บริเวณไร่นายสมปอง  
แสนโคตร ไปถึงไร ่
นายวิเชียร น้อยประถม 
 

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง   3.00 เมตร 
ความยาว 1,500  เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 2,250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
 
  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 
บริเวณทางโค้งบ้านผู้ใหญ ่
ทองค้า รักมั่น ไปถึงไร ่
นางทิม มาล้น 
  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง   4.00 เมตร 
ความยาว  1,800 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 2,700,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 71 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 
บริเวณถนน รพช. ไปถึง 
พื้นที่ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง  3.50 เมตร 
ความยาว  1,800 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 2,500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 
จากถนน รพช. บริเวณบ้าน 
นายอ้านาจ ลาไป ไปถึง 
สามแยกฟาร์มไก่ 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง  3.50 เมตร 
ความยาว  4,000 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 6 
บริเวณทางโค้งบ้านผู้ใหญ ่
ทองค้า รักมั่น ไปถึงไร ่
นางทิม มาล้น 
  

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวก     
ในการคมนาคม 
 

ขนาดกว้าง   4.00 เมตร 
ความยาว  1,800 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
 
 

- - - - 2,700,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก  
ในการคมนาคม  

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 72 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 2  
สายบ้านนายเสนอ ไวยสุนทร ี
ไปถึงบ้าน นางเข็มทอง       
บุญฤทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ความยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 227,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 2  
บริเวณวดัท่าฉนวน ไปถึง 
นานายพีรวัฒน์ ท้าทัน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ความยาว 500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 75,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 73 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 3 
บริเวณบา้นนางหลุน สมวิเศษ 
ไปถึง คลองสนามแจง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ความยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 15,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 4  
บริเวณบา้นนายทองด้า ด้าข้า 
ไปถึงสระน้้าวัดวังจั่น หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
ความยาว 130 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - วยงบบบบ ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 74 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 4  
บริเวณบา้นนายไพฑูรย์ โสพรม 
ไปถึง บ้านนายจิรวัฒน์ ชมบุญ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ความยาว 12 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 3,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 4  
บริเวณบา้นนายบุญมา เงินด ี
ไปถึงบ้าน นางหริ่ม ใจกระสันต ์
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 
ความยาว 30 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 5,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 75 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 5 
บริเวณบา้นนางสายทอง  
ขาวกระจ่าง ไปถึงบริเวณที ่
นางสังวาลย์ น้อยประถม  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ความยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 7  
บริเวณสามแยกไร่ นายวิเชียร 
น้อยประถม ไปถึงนา 
นายส้าราญ เหีย่วทอง 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. 
ความยาว 250 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 38,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 76 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 7 
จากถนน รพช.บริเวณไร ่
นายณรงค์ มมีั่งคั่ง ไปถึงพื้นที่ 
หมู่ 4 
  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ความยาว 800 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - - 120,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  

ประชาชนมี     
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

74 โครงการวางท่อระบายน้้า 
หมู่ 4  
บริเวณบา้นนางค้าเพียง 
เงินดี ไปถึงบ้านผู้ใหญ ่
ญาณภัทร อยู่สุขส้าราญใจ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

วางท่อ คสล.Ø 0.10 เมตร 
จ้านวน 10 ท่อน 
 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 77 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

75 โครงการวางท่อระบายน้้า 
หมู่ 7  
บริเวณบา้นนางทองปลิว      
กละมงคล ไปถึงนา นางค้ามูล 
งามสง่า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

วางท่อ คสล.Ø 0.80 เมตร 
ความยาว 70 เมตร 
 

- - - - 150,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดลง 
 

ประชาชนมี      
ความสะดวก      
ในการ
คมนาคม และ
ปัญหาน้้าท่วม
ขังลดลง 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 3 
บริเวณนานางประทีป 
นันทวรรธนะ ไปถึง 
นานายอนุชา เทพอารักษ ์ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และแก้ไข
การไหลระบายของ 
น้้าป้องกันปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
 

กว้างเฉลี่ย..............เมตร
ความยาว...............เมตร  
หนาเฉลี่ย...............เมตร 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม การ
ไหลระบาย
ของน้้าสะดวก
ขึ้น 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม การ
ไหลระบาย
ของน้้าสะดวก
ขึ้น ปัญหาน้้า
ท่วมขัง ลดลง 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 78 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง 
บล็อกคอนเวิรส์ หมู่ที่ 5 
บริเวณนานายเสาร์  
แสนโคตร 
  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และแก้ไขการ
ไหลระบายของ น้้า
ป้องกันปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
 

กว้างเฉลี่ย..............เมตร
ความยาว...............เมตร  
หนาเฉลี่ย...............เมตร 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม การ
ไหลระบายของ
น้้าสะดวกขึ้น 
 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
การไหลระบาย
ของน้้าสะดวก
ขึ้น ปัญหาน้้า
ท่วมขัง ลดลง 

 

78 โครงการขุดลอกแก้มลิง 
หมู่ 7  
บริเวณนานายสมรรค 
แดงโสภาพ 
  

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ความยาว 1,300 ม.  
ลึก 2.00 ม. 
 

- - - - 200,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 79 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

79 โครงการขุดลอกคลองซอย 
หมู่ 2 
บริเวณนานายเสมอ  
ทองสุภาพ ไปถึงบ้าน 
นายโอ่ง ตุพันวงศ์ 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ความยาว 2,300 ม.  
ลึก 2.00 ม. 
 

- - - - 300,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซม 
ฝายชลประทาน พร้อมขุด
ลอกคลอง หมู่ 7 ไปถึง 
บ้านเตาถ่าน 
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งน้้า และ 
กักเก็บน้้าส้าหรับ
การเกษตร 

กว้างเฉลี่ย..............เมตร
ความยาว...............เมตร  
หนาเฉลี่ย...............เมตร 

- - - - 100,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
ได้มีแหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร 
 

ประชาชนมี
แหล่งน้้า 
ส้าหรับการ    
กักเก็บน้้าทาง
การเกษตร        
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 80 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

81 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรัง หมู่ 1 
บริเวณบา้น น.ส.จไุรรัตน ์
สุทธา ถึงนานายนิกร บุญม ี

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง       
กว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 920 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - - - 151,500 ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรัง หมู่ 1 
บริเวณบา้นนายสมพร        
แสงสุริยา ไปถึงบ้าน 
นายทวีศักดิ์ สิมมา 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง       
กว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - - - 96,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 81 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรัง หมู่ 1 
บริเวณนานางหลบ เสื่อพรม 
ไปถึงสะพานถลุงเหล็ก
บริเวณบา้นนายพิชัย  
เสื่อพรม  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนดินลูกรัง       
กว้าง 3.50 เมตร 
ความยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - - - 196,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนมี
ความสะดวก    
ในการคมนาคม 
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

กองช่าง 

 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า      
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการลพบุรีเมืองสะอาด 
(งานก้าจัดขยะมลูฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล) 

เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนรู้จักรักษา
ความสะอาดและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

กิจกรรมรักษาความ
สะอาดและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
จิตส้านึกในการ
รักษาความ
สะอาด 
 

ประชาชนมี
จิตส้านึกในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้
สวยงาม 

ส้านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 82 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการขยาย    
เขตไฟฟ้า 3  เฟส หมู่ที ่6   

- เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปาหมู่บ้าน 
ให้เหมาะสมต่อการ       
ใช้งาน 
 

-  ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปา หมู่ที ่6 
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บคา่ส้ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคอ้าเภอ     
โคกส้าโรง 

 
 

300,000    ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6          
มีกระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่6         
ได้รับ
กระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

กองช่าง 

2 อุดหนุนโครงการขยาย    
เขตไฟฟ้า 3  เฟส หมู่ที ่1   

- เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปาหมู่บ้าน 
ให้มีกระแสไฟฟ้า
เหมาะสมต่อการ       
ใช้งาน 
 

-  ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปา หมู่ที ่1  
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บคา่ส้ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคอ้าเภอ     
โคกส้าโรง 

 
 

 300,000   ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  มี
กระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ได้รับ
กระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 83 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการขยาย    
เขตไฟฟ้า 3  เฟส หมู่ที ่3   

- เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปาหมู่บ้าน 
ใหม้ีกระแสไฟฟ้า
เหมาะสมต่อการ       
ใช้งาน 
 

-  ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณประปา หมู่ที ่3  
และรวมค่าการไฟฟ้า
เรียกเก็บคา่ส้ารวจและ
ออกแบบ  
-  อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคอ้าเภอ     
โคกส้าโรง 

 
 

 300,000   ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  มี
กระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ได้รับ
กระแสไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
 

กองช่าง 

4 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดันต่้า พร้อมติดตั้ง
กิ่งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้า    
ใช้อย่างเพียงพอ  
 

โดยด้าเนินการดังนี ้
ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ณ หมู่ที่ ๑  
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอโคกส้าโรง 

  200,000   ร้อยละ 90  
ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ และ
ทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 84 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดันต่้า พร้อมติดตั้ง
กิ่งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2 

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้า    
ใช้อย่างเพียงพอ  
 

โดยด้าเนินการดังนี ้
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ ณ      
หมู่ที่   
-  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอโคกส้าโรง 

  20,000   ร้อยละ 90  
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ และ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาภมูิภาค หมู่ที่ 3 

๑) เพื่อขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
๒) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกจาก
ระบบประปาส่วน
ภูมิภาค และมีน้า้
ส้าหรับอุปโภค บรโิภค 
อย่างเพียงพอ  
 

โดยด้าเนินการดังนี ้
ขยายเขตระบบประปา    
ส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 3 
-  อุดหนุนการประปา     
ส่วนภูมภิาค สาขาบา้นหมี ่

  500,000   ร้อยละ 90  
ของประชาชน
หมู่ที่ 3  ไดร้ับ
น้้าประปา 
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค   
อย่างเพียงพอ 
 

ประชาชน    
หมู่ที่ 3  มี
ระบบประปา
ส่วนภูมภิาค 
ส้าหรับอุปโภค 
บริโภค   
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 85 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 1 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า สาธารณะ 
1. บ้านวังกระเบียน หมูที่ 1   
    - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี    
ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 29 เมตร และตดิตั้ง
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด
หลอด LED  ขนาด 20 วัตต ์ 
จ้านวน 2 ชุด 
 

- 20,998.75 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมู่ 1 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน      
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  
ป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 86 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 1 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า สาธารณะ 
2. บ้านวังกระเบียน หมูที่ 1 
(นางบังอร   ปากคีบทอง,   
นางพัตสดุ วนาวรรณ ) 
    - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียม       หุ้มฉนวนพีวซีี 
ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 137 เมตร และ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ        
ชนิดหลอด LED ขนาด 20 
วัตต ์
จ้านวน 2 ชุด 
 

- 29,824.11 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมู่ 1 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน      
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  
ป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 87 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้า  และ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 3 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ  ลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณบ้านวังจั่น หมู่ที่ 3 
    - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 
25 ตารางมลิลเิมตร จ้านวน 
1 สาย  
ระยะทางประมาณ 137 
เมตร      
และตดิตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ชนิดหลอด LED 
ขนาด 20 วัตต์   
    จ้านวน 2 ชุด 
 

- 18,646.89 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน หมู่ 3 
ได้รับประโยชน ์

ประชาชน      
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  
ป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 88 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 4 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ  ลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดต้ัง
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวัง
จั่น หมู่ 4 
    - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัว
เสาครบชุดพาดสายไฟฟ้าด้วย  
สายอลูมิเนียม  หุ้มฉนวนพีวีซี 
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 36 เมตร    
     - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 
25 ตารางมิลลิเมตร จ้านวน 1 
สาย ระยะทางประมาณ 36 
เมตร และติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ชนิดหลอด LED 
ขนาด 20 วัตต์  จ้านวน 1 ชุด 

 19,102.71    ร้อยละ 80  
ของประชาชน       
หมู่ 4 ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 89 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 4 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ   
ลดอุบัตเิหต ุ

ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์     
แก้วสง่า  หมู่ที่ 4 
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
ชนิดหลอด LED  
ขนาด 20 วัตต์   
จ้านวน 1 ชุด 
 

 7,233.20    ร้อยละ 80  
ของประชาชน       
หมู่ 4 ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 90 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 5 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ   
ลดอุบัตเิหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณหมู่ที่ 5 (จ้านวน 4 
จุด) 
    - พาดสายไฟฟ้าด้วย
อลูมิเนียม  หุ้มฉนวนพีวีซี 
ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 69 เมตร และตดิตั้ง
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด
หลอด LED ขนาด 20 วัตต์ 
จ้านวน 4 ชุด 
 

- 41,957.91    ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 5 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 91 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้ง    ก่ิงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
หมู่ 6 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ  ลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณหน้าบ้าน         
นางนพวรรณ คงข้า             
- บ้านนายไพรุต 
    - พาดสายไฟฟ้าด้วย
อลูมิเนียม  หุ้มฉนวนพีวีซี 
ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร และตดิตั้ง
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด
หลอด LED ขนาด 20 วัตต์ 
จ้านวน 2 ชุด 
 

- 21,813.02 -   ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 6 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 92 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 6 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ  ลด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดต้ังกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. จากบ้านนางสมบูรณ์  โฉมงาม 
ถึงบ้านนางเพชชรี เกตุเกิด) หมู่ที ่6 
        - ปักเสา คอร. ขนาด 8 
เมตร จ้านวน 3 ต้น พรอ้มติดต้ัง
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
พาดสายไฟฟ้าด้วยสายอลูมิเนียม  
หุ้มฉนวนพวีีซี ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 1 สาย 
ระยะทางประมาณ 62 เมตร    
     - พาดสายไฟฟา้ด้วยสาย
อลูมิเนียม 
หุ้มฉนวนพวีีซี ขนาด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 1 สาย 
ระยะทางประมาณ 250เมตร และ
ติดต้ังกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด
หลอด LED ขนาด 20 วัตต์   
จ้านวน 1 ชุด 

- 40,179.57 -   ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 6 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 93 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 6 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ    
ลดอุบัตเิหต ุ

ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณหน้าประปาบ้านวัง
จ่ันน้อย, ทางลงไปป่าช้าเก่า 
หมู่ที่ 6 
    -  ติดตั้งกิ่งโคมไฟ
สาธารณะ ชนิดหลอด LED  
ขนาด 20 วัตต์จ้านวน 2 ชุด 

- 14,957.53    ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 6 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 94 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 7 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ   
ลดอุบัตเิหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดตั้งกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณบ้านคลองชมพู (กลุ่ม
ประปาหมู่บ้าน, บ้านนายณรงค์ มีม่ัง
คั่ง, บ้านนางจันทร์ทา หงส์แดง )  
หมู่ที่ 7 
        - ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร        
จ้านวน 4 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบหัวเสาครบชุด พาด
สายไฟฟ้า ด้วยสายอลูมิเนียม  หุ้ม
ฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 2 สาย ระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร    
     - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียม 
หุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 267 เมตร และติดตั้งกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ    ชนิดหลอด 
LED ขนาด 20 วัตต์  
จ้านวน 4 ชุด 
 

- 81,395.97    ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 7 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 95 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่้าและติดตั้ง     
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 6 

1.เพื่อให้มีไฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ       
ลดอุบัติเหตุ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ติดต้ังกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์      
แก้วสง่า – บ้านนายบุญถิ่น       
ยศสมบูรณ์) หมู่ที่ 6 
        - ปักเสา คอร. ขนาด 8 
เมตร จ้านวน 5 ต้น พรอ้มติดต้ัง
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
พาดสายไฟฟ้า ดว้ยสายอลูมิเนียม  
หุ้มฉนวนพวีีซี ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 2 สาย 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร    
     - พาดสายไฟฟา้ด้วยสาย
อลูมิเนียม 
หุ้มฉนวนพวีีซี ขนาด 25 ตาราง
มิลลิเมตร จ้านวน 1 สาย 
ระยะทางประมาณ 250เมตร และ
ติดต้ังกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  ชนิด
หลอด LED ขนาด 20 วัตต์  
จ้านวน 1 ชุด 

- 65,936.61    ร้อยละ 80  
ของประชาชน          
หมู่ 7 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ   
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 96 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพฒันาคุณภาพชีวิต  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้้า สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าและถนน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่้าและ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 7 

1.เพื่อให้มไีฟฟ้า 
ใช้ทั่วถึง 
2.ป้องกันและ   
ลดอุบัตเิหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บริเวณบ้านนาโคก      
(กลุ่มประปา, บ้านจ่าแผน) 
หมู่ที่ 7 
     - พาดสายไฟฟ้าด้วยสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี  
ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร 
จ้านวน 1 สาย ระยะทาง
ประมาณ 233 เมตร และ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ชนิดหลอด LED ขนาด 20 
วัตต์  จ้านวน 2 ชุด 

- 29,309.44    ร้อยละ 80  
ของประชาชน  
หมู่ 7 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง  
ป้องกันและ  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 97 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 
 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรยีน 

เด็กนักเรียน       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

245,000 
(งบโดยประมาณ) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กนักเรียน       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

85,000 
(งบโดยประมาณ) 

85,000 
(งบโดยประมาณ) 

85,000 
(งบโดยประมาณ) 

85,000 
(งบโดยประมาณ) 

85,000 
(งบโดยประมาณ) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ในโรงเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับ
การพัฒนาทั้ง
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษา 

 

  

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 98 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหผู้้ปกครอง  
และเด็กนักเรยีน 
รับทราบถึงกฎ 
ระเบียน และการ
พัฒนาการตามวัย 
เมื่อเข้าเรียน 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และผูป้กครอง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน
และผูป้กครอง เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง 
รับทราบถึงกฎ 
ระเบียน และการ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย  

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อส่งเสริมการรัก
การอ่านในเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังจั่น 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
และรู้จักการอ่าน
หนังสือที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 

5 โครงการจดั
สภาพแวดล้อมส่งเสริม
การเรยีนรู ้
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กมีสื่อการเรยีน
การสอนเพียงพอกับ
การพัฒนาการ ทั้ง 4  
ด้าน 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กองการศึกษา 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 99 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการประสาม
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพื่อเยี่ยมบ้านของเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ปกครอง 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
มีการเยี่ยมบ้าน 

ครูได้รับทราบ
เกี่ยวกับปัญหา 
ความเป็นอยู่ทาง
บ้าน และพฤติกรรม 
ของเด็ก 
 

กองการศึกษา 

7 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้สภาพ
จริงตามความจริงจาก
เรียนรู ้

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา      
เด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100           
ของเด็กนักเรียน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

ผู้เรยีนไดรู้้สภาพ
จริงตามความจริง
จากเรียนรู ้

กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์ 
แข็งแรง และมี
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 100 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก
ได้เรียนรู้ถึงวันที่ส าคัญ
ของชาติไทย 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี ้

เด็กเล็กไดเ้รียนรู้ถึง
วันส าคัญของ 
ชาติไทย 

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กมีคณุภาพ
ชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคณุธรรม 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

เด็กมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ 

กองการศึกษา 

11 โครงการหนูน้อยอนรุักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย ที่ดีงามให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนรับรู้
ถึงวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับรู้ถึง
วัฒนธรรมทีดีงาม      
ของไทย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 101 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ให้กับ เด็ก
ปฐมวัย 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนรับรู้
ถึงภูมปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับรู้ถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ของตน 

กองการศึกษา 

13 โครงกายค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

เพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมที่เหมาะสม
ตามวัย ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ตามวัย 

กองการศึกษา 

14 โครงการบ้านหลังเรียน เพื่อเยี่ยมบ้านของเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- เด็กนักเรียน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน 
มีการเยี่ยมบ้าน 

ครูได้รับทราบ
เกี่ยวกับปัญหา 
ความเป็นอยู่ทาง
บ้าน และพฤติกรรม
ของเด็ก 

กองการศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 102 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการอบรม 
มัคคุเทศก์น้อย 

เพื่อฝึกฝนให้เด็กได้กล้า
แสดงออกทางด้านกริยา 
การสนทนาท่ีเหมาะสม 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน
กล้าแสดงออก 

นักเรียนกล้า
แสดงออก ทางด้าน
ร่างกาย และการ
สนทนาท่ีเหมาะสม 

กองการศึกษา 

16 โครงการยุวอาสาพัฒนา
ระบบการแพทย ์
แผนไทย 

เพื่อฝึกฝนการแพทย ์
แผนไทย ให้กับเด็ก 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับรู้ 
ถึงวิธีการนวด
แบบไทยที่
ถูกต้อง  

กองการศึกษา นักเรียนได้รับรู้ 
ถึงวิธีการนวด
แบบไทยที่
ถูกต้อง  

17 โครงการกิจกรรมร่วมใจ
กันท าความด ี

เพื่อปลูกฝังการท าความ
ดี ให้กับเด็กนักเรียน 
 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80           
ของเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ท าความด ี

นักเรียนได้
ตระหนักถึงการท า
ความดี และ
ปลูกฝังจนเป็นนสิัย
ต่อไป 

กองการศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 103 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษภาค 
ฤดูร้อน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถในการฟัง 
พูดภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐาน 
 

เด็กนักเรยีน นักศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถฟังพูด ขั้น
พื้นฐานได้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ทักษะในการฟัง พูด 
ขั้นพ้ืนฐานได้ 

กองการศึกษา 

19 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กเล็กมีคณุภาพ
ชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคณุธรรม 

เด็กนักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80           
ของเด็ก          
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 
 

เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิต ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม 

กองการศึกษา 

20 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ของเด็กให้มีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคดิ กล้า
แสดงออก ตนเองไดต้าม
ศักยภาพ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.วังจั่น                   
เด็กนักเรยีน                      

เด็กในเขตต าบลวังจั่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90     
ของเด็กนักเรียน 
มีความกล้าคิด
กล้าแสดงออก 
และพัฒนา
ตนเองได ้

เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ท่ีดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ 
ตามศักยภาพ 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 104 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
     1.1  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาการจดั
การศึกษา 
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาการจดั
การศึกษา 
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี) 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.วังจั่น 

31,640 31,640 31,640 31,640 31,640 ร้อยละ 100 
ของนักเรียนใน
โรงเรียนไดร้ับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กองการศึกษา 

22 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนบ้าน 
วังจั่น 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดี
แก่เด็กนักเรยีน 
 

นักเรียนโรงเรียน         
บ้านวังจั่น 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
เป้าหมายไดร้ับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ตา้นยาเสพติดในช่วง
เทศกาลวันเข้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สร้างความสามัคคี       
ในการแข่งขันกีฬา 
เป็นหมู่คณะ 

เยาวชน/ประชาชน 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 

ต าบลวังจั่น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 

ประชาชนม ี

ความรักสามัคคี 
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สร้างความสามัคคี       
ในการแข่งขันกีฬา 
เป็นหมู่คณะ 

เยาวชน/ประชาชน 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 

ต าบลวังจั่น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 

ประชาชนม ี

ความรักสามัคคี 
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

  
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมในการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ 

เยาวชน/ประชาชน 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 

ต าบลวังจั่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 

ประชาชนม ี

ความรักสามัคคี 
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบไป 

กิจกรรมลอยกระทง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้สบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทงให้คง
อยู่สืบไป 
 

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและ
ประเพณีวันสงกรานต ์
 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและประเพณี
วันสงกรานต์ ให้คงอยู่
สืบไป 

กิจกรรมการจัดงาน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

และประเพณีวัน
สงกรานต ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้สบืสาน
ประเพณี
สงกรานต์    
ให้คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 108 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการหล่อเทียนและ
แห่เทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย 

กิจกรรมการหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80        
ของประชาชน
ได้สบืสาน
ประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา ให้
คงอยู่สืบไป 
 

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน      
ร้อยละ ๘๐        
ได้ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วน
ในการร าลึกใน
พระกรณุาธิคณุ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 109 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว         
รัชกาลที่ 10 

 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน     
ร้อยละ ๘๐ ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วน      
ในการร าลึก          
ในพระกรุณาธิคุณ 

กองการศึกษา 

6 โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน     
ร้อยละ ๘๐ ได้
ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วน   
ในการร าลึก          
ในพระกรุณาธิคุณ 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ       
สมเด็จพระราชิน ี

กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน      

ร้อยละ ๘๐        
ได้ส านึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนใน
การร าลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กองการศึกษา 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 110 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
         1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการจดังานวันพ่อ
แห่งชาติ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 

กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรตฯิ 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน     ร้อย
ละ ๘๐ ได้ส านึก
ในพระกรุณาธิคุณ 

ประชาชนมีส่วน      
ในการร าลึก          
ในพระ
กรุณาธิคณุ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจดังานหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ประชา     
เป็นสุข 
 

เพื่อให้ประชาชนรักษา
ศีล 5 ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ประชาเป็นสุข 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน         
ร้อยละ ๘๐         
ได้รักษาศลี 5           
ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา 

 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
รักษาศีล 5 

กองการศึกษา 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 111 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
       1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการสัปดาหส์่งเสริม
วันวิสาขบูชาโลก 
 

เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติ
ตนตามหลักของ
พระพุทธศาสนา 
 

กิจกรรมสัปดาห ์
วันวิสาขบูชาโลก 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชน         
ร้อยละ ๘๐         
ได้ปฏิบตัิตน      
ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

11 โครงการจดักิจกรรม 
สวดมนต์ข้ามป ี
 

เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต กิจกรรมทางศาสนา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชน         
ร้อยละ ๘๐         
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อเป็นศิริมงคล
กับชีวิต 

ประชาชนปฏิบัติ
ตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

12 โครงการประเพณ ี
โฮมพาแลง 

เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

กิจกรรมโฮมพาแลง 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชน         
ร้อยละ ๘๐         
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
และสบืสาน
ประเพณีท้องถิ่นที่
ดีงาม 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
ที่ดีงาม 

กองการศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 112 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  2 ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
        1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการประเพณีท าบุญ
กลางบ้าน 

เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

กิจกรรมท าบญุ
กลางบ้าน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชน         
ร้อยละ ๘๐         
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 
 

ประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนส านักงานคลัง 
จังหวัดลพบุร ี
โครงการจดังานแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ ์
 
 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

การจัดงานแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 การด าเนินงาน  
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
เกินกว่าร้อยละ 
80 
 

การด าเนินงาน  
โครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จ 
พระนารายณ์ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 113 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

เพื่อพัฒนาสร้าง        
สานสมัพันธ์ของ             
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
 

กลุ่มผูสู้งอายุ       
ในต าบลวังจั่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายุ      
ท่ีเข้าร่วม     
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและมี
เครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม       
ต่อยอด 
 

ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตร ี

เพื่ออบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตร ี

กลุ่มสตรตี าบลวังจั่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่มสตรี      
ท่ีเข้าร่วม     
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันและมี
เครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม       
ต่อยอด 
 

กลุ่มสตรี          
มีศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 114 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
          1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนน า
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออบรมแกนน า
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

แกนน าผู้สูงอาย ุ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายุมี
บทบาททาง
สังคม และใช้
เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

แกนน า
ผู้สูงอาย ุ
สามารถ
ถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
เพื่อนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลวังจั่น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ 

แกนน าผู้สูงอาย ุ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 70 
ของผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวิต 
อย่างถูกวิธี      
ชีวีเป็นสุข 
 

ผู้สูงอายไุด้
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างถูก
วิธี ชีวีเป็นสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 115 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คนพิการให้สามารถ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมสีุข  

ผู้พิการในเขตต าบล
วังจั่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ของผู้พิการ     
มีคุณภาพชีวิต 
อย่างถูกวิธี      
ชีวีเป็นสุข 
 

ผู้พิการได้
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างถูก
วิธี ชีวีเป็นสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการอบรมกลุม่
แม่บ้านท าน้ ายาล้างจาน 

เพื่อพัฒนาบทบาท
ของกลุ่มแม่บ้านใน
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

 

กลุ่มสตรตี าบลวังจัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรี 
ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั
มีรายได้
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 

 

กลุ่มแม่บ้านมี
ศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 116 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์  (กิจกรรมว้าวุ่น  
วุ้นครอบครัว) 

เพื่อสร้างสานสัมพันธ์
ที่ดีภายในครอบครัว 

 

ประชาชนต าบล      
วังจัน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 
ของปัญหา
ทางสังคม       
ลดน้อยลง 

 

ครอบครัวมี     
สายสัมพันธ์         
ท่ีอบอุ่น 
ปัญหาทางสังคม
ลดน้อยลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสตรฝีึกอาชีพ 

สบู่เหลวสมุนไพร 

 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรตี าบลวังจั่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรี 
ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั
มีรายได้
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 

 

กลุ่มแม่บ้านมี
ศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 117 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เพื่อช่วยเหลือ และ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภยัต่างๆ  

ผู้ประสบภยัภายใน
เขตต าบลวังจั่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น อย่าง
ทันท่วงที 

ผู้ประสบภยั 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ และ
บรรเทาความ
เดือดร้อนอย่าง
ทันท่วงที 

สังคม 

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เพื่อน้อมน าเศรษฐกิจ 

พอเพียงตามแนว       
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัต ิ

กิจกรรมอบรมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

30,000 3,500 3,500 3,500 3,500 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
น ามาประกอบ
อาชีพ 
 

ประชาชนต าบล
วังจั่น 
ด าเนินตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
ในการน ามา
ประกอบอาชีพ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 118 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการสานสายใย 
ใส่ใจสุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พ่ึง 

เพื่อสร้างสายสมัพันธ์
ภายในครอบครัว       
ใส่ใจสุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและ       
ไร้ที่พึ่ง 

เด็ก/ผู้ด้อยโอกาส 
และไร้ที่พึ่ง 
ต าบลวังจั่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และ ผูด้้อยโอกาส  
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เพื่อดูแลสุขภาพ        
เด็กผูด้้อยโอกาส
และไร้ที่พึ่ง ให้มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการเตรยีมความ
พร้อมสู่วัยผู้สูงอาย ุ

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายตุ าบลวังจั่น 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
มีความพร้อมในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
อย่างมีความสุข 
 

ผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายมุีความ
พร้อม ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
อย่างมีความสุข 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 119 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชพีกลุ่มแม่บ้าน/สตรี
ต าบลวังจ่ัน 
(การท ากลว้ยฉาบ-      
เผือกฉาบ-มันฉาบ) 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรีต าบลวังจ่ัน 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
สตรี ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับมีรายได้ช่วยเหลอื
ครอบครัว 
 

กลุ่มแม่บ้านมี
ศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

กองสวสัดิการ
สังคม 

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชพีกลุ่มแม่บ้าน/สตรี
ต าบลวังจ่ัน 
(การท าขนมไทยโบราณ 
ข้าวต้มหัวหงอก และน้ า
สมุนไพรตะไคร้ใบเตย) 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กลุ่มสตรีต าบลวังจ่ัน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
สตรี ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับมีรายได้ช่วยเหลอื
ครอบครัว 
 

กลุ่มแม่บ้านมี
ศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

กองสวสัดิการ
สังคม 

15 โครงการส่งเสริมอาชพี
การท าขนมไทย 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
การสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ประชาชนต าบลวังจ่ัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ประชาชน ที่เขา้ร่วม
โครงการ ได้รับความรู้ 
น าไปประกอบอาชพีได ้
 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ สามารถ
น าไปประกอบ
อาชพีการสร้าง
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวสัดิการ
สังคม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 120 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อพัฒนาบทบาท
ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่ง
ในการสร้างรายได้
ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว 

 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ       
ผู้ด้อยโอกาส                  
คนไร้ที่พ่ึง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ        
ผู้ด้อยโอกา คนไร้ที่พึ่ง
ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับมีรายได้ ให้กับ
ตนเอง และช่วยเหลือ
ครอบครัว 

 

ผู้สูงอายุ           
ผู้พิการ             
ผู้ด้อยโอกาส  
คนไร้ที่พ่ึงที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับมีรายได้ 
ให้กับตนเอง 
และช่วยเหลือ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

17 โครงการฝึกอบรมสิทธิ
และบทบาทหน้าท่ีของ
สตร ี

เพื่ออบรมให้สตรไีด้
รับรู้ถึงสิทธิที่พึงมี 
และรับรู้ถึงหน้าที่     
และศักยภาพสตร ี

กลุ่มสตรตี าบลวังจั่น 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 70 ของกลุม่
สตรีทีเ่ข้าร่วม             
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และมเีครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม       
ต่อยอด 
 

กลุ่มสตรี          
มีศักยภาพและ
บทบาทในการ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
กลุ่ม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 121 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ในครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 
ให้อบอุ่น 

กลุ่มสตรตี าบลวังจั่น 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ร้อยละ 80 ของ
สตรีทีเ่ข้าร่วม
โครงการมคีรอบครัว
ที่อบอุ่น เข้มแข็ง 
 

ครอบครัวมีความ
อบอุ่น เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

19 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ต าบลวังจั่น 

เพื่อสร้างสายสมัพันธ์
สร้างขวัญก าลังใจ 
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบล  
วังจั่น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ

ผู้ด้อยโอกาสต าบล         
วังจั่น 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส มีขวัญ
และก าลังใจท่ีดี ต่อ
การด าเนินชีวิต 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส        
มีขวัญและก าลังใจ    
ท่ีดี ต่อการด าเนิน
ชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 122 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลวังจั่น 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีสุข  

ผู้สูงอายุ ในเขตต าบล
วังจั่น 

14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิต อย่างถูกวิธี      
ชีวีเป็นสุข 
 

ผู้สูงอายไุด้พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
อย่างถูกวิธี         
ชีวีเป็นสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21 โครงการสานสายใย 

ใส่ใจสุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พ่ึง 

เพื่อสร้างสายสมัพันธ์ 
ใส่ใจสุขภาพเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสและ     
ไร้ที่พึ่ง 

กิจกรรมสานสายใย
สุขภาพ 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 ร้อยละ 70 ของ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ไร้ที่พึ่งมีคุณภาพ
ชีวิตอย่างถูกวิธี       
ชีวีเป็นสุข 
 

ผู้ด้อยโอกาสและ     
ไร้ที่พึ่งได้พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
อย่างถูกวิธี      
ชีวีเป็นสุข  

กองสวัสดิการ
สังคม 

22 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ       
โคกส าโรง ส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาด
อ าเภอโคกส าโรง 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
เหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 

ด าเนินงานกิจกรรม 
เหล่ากาชาดอ าเภอ      
โคกส าโรง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การด าเนินงาน
กิจกรรม 
เหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 
เหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 123 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
         1.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคและแก้ไข 
โรคไขห้วัดนก 
และโรคอุบัติใหม ่

เพื่อป้องกันโรคและ
แก้ไขโรคไข้หวัดนก
และโรคอุบัติใหม ่

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของการแพร่
ระบาดของ
โรคน้อยลง 
 

สามารถรณรงค์ 
ป้องกันโรคได ้

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของการแพร่
ระบาดของ
โรคน้อยลง 
 

สามารถรณรงค์ 
ป้องกันโรคได ้

ส านักปลดั 

 

  

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 124 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
          1.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราช กุมาร ี 

เพื่อป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า คุมก าเนิด 
แลโรคผิวหนัง ในสุนัข
และแมว 

สุนัข/แมว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของ 
การแพร่
ระบาดของ
โรคน้อยลง 

สามารถรณรงค์ 
ป้องกันโรคได ้

ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเหล่ากาชาด
อ าเภอโคกส าโรง 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
เหล่ากาชาดอ าเภอ
โคกส าโรง 
 

ด าเนินงานกิจกรรม 
เหล่ากาชาดอ าเภอ      
โคกส าโรง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การด าเนินงาน
กิจกรรม 
เหล่ากาชาด
อ าเภอ         
โคกส าโรง 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 
เหล่ากาชาด
อ าเภอโคกส าโรง 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 125 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ทางสังคม 
          1.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานสาธรณสขุอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- - 140,000 140,000 140,000 ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 126 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการ และ
ให้บริการประชาชน 
 

ผู้บริหาร รับฟังปัญหา 
ความต้องการ และ
ให้บริการประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ต าบลวังจั่นได้
ออกมาแสดง
และแจ้งปัญหา
ความเดือด  

รับทราบปัญหา    
แนวทางแก้ไข และ
บริการประชาชน 
 

ส านักปลดั 

2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี 
ในความเป็นชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยว
จิตใจและคงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป 

กิจกรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญั
ของสถาบัน
ของสถาบัน
ของชาติ 
 

ประชาชนเกิด
ความรัก สมัคร
สมาน สามัคค ีใน
ความเป็นชนชาติ
ไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษตัริย์
เป็นศูนย์รวมใจ  
ยึดเหนี่ยวจติใจ
และคงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป 

ส านักปลดั 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 127 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการประชุม
ประชาคมจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น     
และแผนชุมชน 

เพื่อให้เกิด
กระบวนการส่วนร่วม
และความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการและ
รับทราบข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
เข้าร่วมประชุม
ประชาคม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ต าบลวังจั่น 
เข้าร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็น 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น
สามารถน าไป
พัฒนาชุมชนของ
ตนและท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรมคณุธรรม
และจริยธรรมผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจ้าง/          
ส.อบต.วังจั่น 

เพื่อพัฒนา เพิม่พูน
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ 
ผู้บริหาร/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ ส.อบต.วังจั่น 

ผู้บริหาร/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ ส.อบต.วังจั่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  
ผู้บริหาร/
พนักงาน/
ลูกจ้าง/            
ส.อบต.วังจั่น 
ได้รับความรู้  
ความเข้าใจใน
หลักคุณธรรม 
และจริยธรม 
มากขึ้น 

ผู้บริหาร/
พนักงาน/ลูกจ้าง/            
ส.อบต.วังจั่น 
มีความรู้       
ความเข้าใจใน 
หลักคุณธรรม         
และจริยธรม       
มากขึ้น 
 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 128 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 

ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนจากภัยต่างๆ 
ของสถานท่ีกลาง 

- - 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงาน 
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)       
มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น 
 

การด าเนินงาน 
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)       
มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดังานรัฐพิธี/
วันส าคัญทางศาสนา 
 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี/วัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

งานรัฐพิธี/วันส าคญัทาง
ศาสนา 

 - 10,000 10,000 10,000 การด าเนินงาน
โครงการจดังาน
รัฐพิธี/วันส าคญั
ทางศาสนา 
มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น 
 

การด าเนินงาน
โครงการจดังาน
รัฐพิธี/วันส าคญั
ทางศาสนา 
มีประสิทธิภาพ 
ดียิ่งขึ้น 
 

ส านักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 129 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  :  งานบริหารคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการประชาสมัพันธ์
การช าระภาษีประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็น         
ค่าประชาสมัพันธ์การ
ช าระภาษีประจ าป ี

จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของการจัดเก็บ
ภาษีมีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

กองคลัง 

2 โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษี        
นอกสถานที 
 

การรับช าระภาษี
ประจ าปี นอกสถานท่ี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของการจัดเก็บ
ภาษีมีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

กองคลัง 

3 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ที่ดินและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน และมีความ
ถูกต้องตามข้อมูลจริง 

การจัดเก็บภาษี
ครอบคลมุพื้นท่ีต าบล 

วังจั่น 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดเก็บภาษี
ครอบคลมุพื้นท่ี
ร้อยละ 8๐       
ขึ้นไป 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น
จัดเก็บภาษี
ครอบคลมุพื้นท่ี 
ทั้งหมดของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
 

กองคลัง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 130 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันอาสาจราจร 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร 

กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจราจรบน
ท้องถนน 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  
ของอุบัติเหตุ
ลดลง 

การขับขี่เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง
ตามกฎ 

ส านักปลดั 

2 โครงการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท า
โครงการปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
กู้ชีพ กู้ภัย 

กิจกรรมปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
กู้ชีพ กู้ภัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  
ของการ
ช่วยเหลือ       
ได้ทันท่วงท ี

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ และการ
ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 
 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ

ติดตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนการ 
เกิดอุบัติเหตุ 
ในพื้นที่ลดลง 
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ลดอุบัตเิหตุ        
ในพื้นทีล่ดลง 

ส านักปลดั 
 

 

  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 131 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ

ติดตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนการ เกิด
อุบัติเหตุ ใน
พื้นที่ลดลง ร้อย
ละ 80 
ขึ้นไป 

ลดอุบัตเิหตุ        
ในพื้นทีล่ดลง 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ  
(อปพร.) 

กิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนอ านาจหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม และ
เห็นความส าคัญ
ของหน้าท่ี 
 

สมาชิก อปพร. 
ได้รับการฝึก
ทบทวนการ
ป้องกันและ
บรรเทา  
สาธารณภัย 
สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 132 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการธนาคาร       
น้ าใต้ดิน 
 

เพื่อจัดท าโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน   
เพื่อช่วยดูดซับน้ า     
เพื่อน าไปกักเก็บไว้ท่ี
ช้ันหินอุ้มน้ า เมื่อถึง
ช่วงหน้าแล้ง สามารถ
สูบน้ ามาใช้ได ้

ประชาชนต าบลวังจั่น  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
- ช่วยลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
- ช่วยเพิ่มระดับน้ า
ใต้ดินน้ าบาดาล 
- ช่วยเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้ผิวดินท าให้
ต้นไม้และพืชเขียว
ทั้งปี 
- ลดปริมาณน้ าเสีย
ในชุมชน 
- ลดความเสียหาย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน
ขวางทางน้ า การ
กัดเซาะถนนของน้ า
หรือน้ าป่าไหล
หลาก) 

1.แก้ปัญหา        
น้ าท่วมขัง 
2.แก้ปัญหาพื้นที่
แห้งแล้ง 
3.ช่วยเพิ่มระดับน้ า
ใต้ดินน้ าบาดาล 
4.ช่วยเพิ่มความ     
ชุ่มชื้นให้ผิวดินท าให้
ต้นไม้และพืชเขียว
ทั้งปี 
5.ลดปริมาณน้ าเสีย
ในชุมชน 
6.ลดความเสียหาย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน
ขวางทางน้ า การ 
กัดเซาะถนนของน้ า
หรือน้ าป่าไหล 
หลาก 

ส านักปลัด 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 133 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการไม่เผาเรา
ช่วยกันระวังไฟ 

เพื่อรณรงค์ ไม่เผา
ขยะ เพื่อลดมลภาวะ 
 

ประชาชนต าบลวังจั่น 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
มลภาวะที่เป็น
พิษลดน้อยลง 

อากาศ มลภาวะ
ที่เป็นพิษในเขต
ต าบลวังจั่นลด
น้อยลง 
 

ส านักปลดั 

8 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัยในครัวเรือน 
 
 

๑) เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับ
ประชาชน 
๒) เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้และมีทักษะ
สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได ้
 

ประชาชนต าบลวังจั่น 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
การเกิดอัคคภีัย
ให้น้อยลง และ
ลดการสูญเสยี 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

การเกิดอัคคภีัย
ให้น้อยลง และ
ลดการสูญเสยี  
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลดั 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 134 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์สวม
หมวกกันน๊อคนิรภัย 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ
ขับข่ียานพาหนะ 

ประชาชนต าบลวังจั่น 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้ได้รับ
อันตรายจากการ
ขับข่ีลดลงร้อย
ละ 60  
ขึ้นไป 

ลดอุบัตเิหตุ      
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 135 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมฟื้นฟู/บ าบัด/
ฝึกอาชีพ 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

เยาวชน/ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80  
การเกิด
อาชญากรรม
และปัญหายา
เสพติดลดลง 
 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและ       
การระบาดของ      
ยาเสพตดิลดลง 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชน        
มีความรู้และร่วม
ป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน 
หมู่ที่ 1-7 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 ร้อยละ 80  
การแพร่
ระบาด         
ยาเสพตดิลดลง 
 

ปัญหาการระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

เยาวชน/ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  
การแพร่
ระบาด         
ยาเสพตดิลดลง 
 

ปัญหาการระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลดั 
 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
         1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 
 

1.เพื่อน าวิธีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
3. เพื่อส่งเสริม
บทบาทอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 90  
ของประชาชน
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
มากขึ้น 

1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2 ประชาชนสามารถ
น าความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
3. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
มากขึ้น 
  

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
เสรมิสร้างความรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พึ่งตนเอง  
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพเกษตร  

ประชาชาชนต าบล     
วังจั่น 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ต าบลวังจั่น
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรกรและ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกวิธี  
 

ประชาชนต าบล  
วังจั่น มีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรกรและ
สามารถปฏิบัติ           
ได้อย่างถูกวิธ ี

ส านักปลดั 

6 โครงการอบรมเด็ก
นักเรียนโรงเรียน         
บ้านวังจั่นเพื่อต่อต้าน       
ยาเสพตดิ 
 

เพื่อให้เยาวชน          
มีความรู้และร่วม
ป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 
 

นักเรียนโรงเรียน 
บ้านวังจั่น 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
การแพร่ระบาด         
ยาเสพตดิลดลง 
 

ปัญหาการระบาด
ของยาเสพติดลดลง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันคิดท่ีจะพัฒนา
และ แก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเองและ
สามารถร่วมกันจัดท า
แผนชุมชนของตนเองได้
อย่างถูกต้องมีคุณภาพ 

ประชาชนต าบลวังจั่น 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน      
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันคิด
ท่ีจะพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สามารถร่วมกัน
จัดท าแผนชุมชน
ของตนเองได้
อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ 

1. ชุมชนรู้จัก
กระบวนการและ
แนวทางการจัดท า
แผนชุมชน  
2. ได้ยกระดับการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  
3. ได้แผนชุมชนท่ี
มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาของ 
อบต.วังจั่น 

ส านักปลัด 
 

8 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก่ไชปัญหา 
ยาเสพติดอ าเภอ       
โคกส าโรง  

เพื่อยุติสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ ยาเสพ
ติดท่ีเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคง ความสงบ
สุขของประชาชนและ
สังคม ให้ได้อย่าง
รวดเร็วต่อเน่ืองและ
ยั่งยืน 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดอ าเภอ        
โคกส าโรง (ศป.ปส.อ.       
โคกส าโรง) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิด
อาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติด       
เป็นศูนย์   

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของ       
ยาเสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 139 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  4 ด้านบริหารจดัดารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
         1.1  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นไทย 
ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นท่ี     
สีเขียว 
 

เพื่อรณรงค์ปลูก
จิตส านึกและให้
ประชาชนชาวต าบล
วังจั่น ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกต้นไม้ ให้
เจริญเติบโตและอยู่
รอดเป็นพ้ืนท่ีสเีขียว
อย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมรณรงค์
ปลูกป่าในพ้ืนท่ี 

2. กิจกรรมท า
ความสะอาดพื้นท่ี
ถนนสายหลัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีจิตส านึก 
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกต้นไม้ ให้
เจริญเติบโตและอยู่
รอดเป็นพ้ืนท่ีสเีขียว
อย่างยั่งยืน 

ประชาชนทุก     
หมู่เหล่าได้ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้ รวมทั้ง
มีจิตส านึกและ
ความรูส้ึกเป็นเป็น
เจ้าของและมสี่วน
ร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกไว้แล้ว ให้
เจริญเติบโตและอยู่
รอดเป็นพ้ืนท่ีสเีขียว
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  4 ด้านบริหารจดัการทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
         1.1  แผนงานการเกษตร :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการรักน้ า รักป่า  
รักแผ่นดิน 

 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชน 
ประชาชนในชุมชน
รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม และ
ช่วยกันดูแลรักษาป่า
ไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์ต่อไป 
 

เยาวชน/ประชาชน 

ต าบลวังจั่น 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนต้นไม้

เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ต าบลวังจั่น ช่วย
ลดความร้อนช่วย
กรองแสงแดดและ
ให้ร่มเงาในพื้นที่
โดยรอบ 

เยาวชนประชาชน
ในชุมชนรู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม และ
ช่วยกันดูแลรักษา
ป่าไม้ให้คงความ
อุดมสมบรูณ์
ต่อไป 

 

3 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ 

เพื่อท าให้ได้พืชผักท่ีมี
คุณภาพ ไม่มสีารพิษ
ตกค้าง เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

ประชาชน 

ต าบลวังจั่น 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาน มีพืชผัก
ที่มีคุณภาพ ไม่มี
สารพิษตกค้าง 
เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค 
 

ประชาชนต าบล
วังจั่น มีคุณภาพ 
ไม่มสีารพิษ
ตกค้าง เกิดความ
ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  4 ด้านบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
         1.1  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน
บานท่ีวังจั่น 

1. เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทุ่งทานตะวัน 
2 เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
2.4 เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่ง
ทานตะวันบาน      
ที่วังจั่น  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่การปลูก
ทานตะวัน มี
นักท่องเที่ยว
แวะเยี่ยมชมเพิ่ม
มากขึ้น และ
สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 
เพิ่มมากข้ึน 

1 แหล่งเท่ียวทุ่ง
ทานตะวันได้รับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยเป็นท่ีรู้จัก และมีการ
แวะเวียนมาเยี่ยมชมของ
นักท่องเท่ียว ท าให้ชุมชน
เกิดรายได้จากการขาย
สินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
8.2 มีการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
เกษตร และมี
นักท่องเท่ียวเข้าชม 
8.3 สถานท่ีท่องเท่ียวทุ่ง
ทานตะวันได้รับการ
ปรับปรุงพร้อมส าหรับ
นักท่องเท่ียว 
 

ส านักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  4  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
         1.1  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล     
วังจั่น 
 

เพื่อให้มีการบริการ
ทางด้านการ
พัฒนาการเกษตรทีม่ี
การผสมผสาน
สามารถให้บริการแก ่

เกษตรกรที่จดุเดยีว 
โดยผ่านศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล     

วังจั่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
การด าเนินงาน
ของศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ า
ต าบลวังจั่น มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลวังจ่ัน ได้รับ
การพัฒนาเพื่อให ้
สามารถรองรับงานด้าน
การเกษตรในการบริการ
ประชาชนและเป็น
ศูนย์กลางของเกษตรกร 
ในต าบลวังจ่ัน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  4  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
         1.1  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 

1. เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ      
ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย  
3. เพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติท่ีน า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืช ให้แพร่หลาย
สามารถสื่อถึงกันได้     
ท่ัวประเทศ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนต าบล   
วังจั่นได้ตระหนักถึง 
พระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
และตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ      
ท่ีมีอยู่ในประเทศ
ไทย 

1.  เป็นการสนองแนว
พระราชด าริ และสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2.  สร้างความเข้าใจ และ 
ท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของพันธุกรรม
พืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศ
ไทย  
3.  เกิดการร่วมคิด       
ร่วมปฏิบัติท่ีน า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึง
กันได้ท่ัวประเทศ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

~ 144 ~ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสทิธิภาพ 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องน ้า  
ห้องส้วมครผูู้ดูแลเด็ก 
 

เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยของครู   

ห้องส้วมครผูู้ดูแลเด็ก 

จ านวน 1 ห้อง 

 

  290,000   ร้อยละ 90     
ของครูได้รับความ
สะดวกปลอดภัย 
ด้านสุขอนามยัทีดี 

ครูมคีวามสะดวก
ปลอดภัย ด้านสุขอนามัย
ทีด ี

กองช่าง 

กองการศึกษา 

2 ก่อสร้างโรงครัว หรือ 
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

เพื่อความสะอาด 

ปลอดภัย             
ถูกสุขลักษณะของเด็ก
นักเรียน 
 

จ านวน 1 หลัง   320,000   ร้อยละ 90      
เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวก   
ด้านความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ 
 

มีพื้นที่ สถานที่ส าหรับ
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหาร       
ที่สะอาดปลอดภัย       
ถูกสุขลักษณะของเด็ก
นักเรียน 
 

กองช่าง 

กองการศึกษา 

3 ก่อสร้างโรงเรือน 

แปรงฟันส้าหรับเด็ก
นักเรียนปฐมวัย 

เพื่อความสะอาด
ปลอดภัย             
ถูกสุขลักษณะของเด็ก
นักเรียน 

 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

  300,000 

 

  ร้อยละ 90 ของ
เด็กนักเรยีน
ได้รับความ
สะดวกด้าน
ความสะอาด      
ถูกสุขลักษณะ 

 

มีพื้นท่ี สถานท่ีเพื่อ
รองรับกิจกรรม เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดี เหมาะสม 

กองช่าง 

กองการศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มปีระสิทธิภาพ 
        1.1  แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน       
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย  
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตามประกาศ       
ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

4,644,000 4,644,000 4,644,000 4,644,000 4,644,000 ร้อยละ 100         
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบ้ีย     
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพชีวิต         
ท่ีดีขึ้น 
 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพความพิการ 

ผู้พิการตามประกาศ       
ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบ้ีย         
ยังชีพ 

 

ผู้พิการได้รับ         
เบี้ยอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพชีวิต    
ท่ีดีขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศ
ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบ้ีย        
ยังชีพ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพชีวิต      
ท่ีดีขึ้น 

งานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอบ้านโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสทิธิภาพ 
     1.2  แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ส ารองจ่าย) 

 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภยัด้าน
ต่างๆ  เช่น อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภยั 
ฯลฯ 

ผู้ประสบภยัในต าบล       
วังจั่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบภยั       
ไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

การปฏิบัติงานในการ
ช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั    
มีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อเหตุการณ ์
ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

งานป้องกัน 
ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคณุภาพและความสงบสขุของบ้านเมือง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.วังจั่น ที่  5 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสทิธิภาพ 
     1.1  แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง :  รายจ่ายตามข้อผูกพัน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 
(สปสช.) 
 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ระดับต าบล 

การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต าบล มีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล       
มีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๘ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 1  คัน 
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซ ี
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 2,400,000 - - ส านักงานปลัด 
 

2 แผนงานงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์
(Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  ตาม
แบบมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 
Volts5, 3 Volts, และ 1.8 Volts ได้เป็น 
อย่างน้อย  
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

- 1,400 - - - ส านักงานปลัด 
 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๔๙ ~ 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

3 แผนงานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะมีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน 
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
 

- - 4,000 - - ส านักงานปลัด 
 

4 แผนงานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตดิผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000     
บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท   
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

- - 36,400 - - ส านักงานปลัด 
 

5 แผนงานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED      
ขาวด า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท 
ประมาณราคาตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 
2562 หน้า 16 
 

- - 5,200 - - ส านักงานปลัด 
 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๕๐ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 43,400 บาท   
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

- - 43,400 - - กองคลัง 

7 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่ายเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมมุคงท่ีส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
ประมาณราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 11 
ตุลาคม 2560 

- - 23,000 - - ส านักปลดั 

8 แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด
เครือข่าย แบบมมุคงท่ีส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
ประมาณราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 11 
ตุลาคม 2560 

- - 23,000 - - กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๕๑ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED      
ขาวด า จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท 
ประมาณราคาตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
เดือน มีนาคม 2562 หน้า 16 
 

- - 2,600 - - กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

10 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด………..เมตร 
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
 

- - 8,000 - - กองช่าง 

11 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะ ขนาด………..เมตร 
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาด 
 

- - 15,000 - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๕๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี ้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



~ ๑๕๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/    
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  

 
ประเด็น... 

 



~ ๑๕๕ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 



~ ๑๕๖ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด       
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 
 



~ ๑๕๗ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



~ ๑๕๘ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๑๕๙ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๑๖๐ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 



~ ๑๖๑ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๒ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ง   
เชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

        

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม 

        

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ทางสังคม 

        

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

        

5.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

        

รวม         

 
 
 
 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๖๓ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

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

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้          
(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๖๔ ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 

(๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(๑.1)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

       (๑.2)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่ง เสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

       (๑.3)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ          
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

       (๑.4)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

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

 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  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 จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



.......................................ปลัดฯ 

.......................................รองปลัดฯ 

.......................................ตรวจ 

.......................................พิมพ์ 

.......................................ร่าง 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 

*************************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ขึ้น 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณของแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนความก้าวหน้า นั้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน ได้ใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี         
13 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 17 และ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(นางน้ าค้าง  พลายละหาร) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ที่ 63/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
------------------------------------ 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ที่ 29/2561 ลงวันที่   15  กุมภาพันธ์  2562           
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือเป็นการปรับปรุงกรรมการให้เป็นปัจจุบัน 
จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้างต้นฯ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วย 

1. นางน้ าค้าง  พลายละหาร    นายก อบต.วังจั่น      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญญาเรศ  เทียมสวรรค์  รองนายก อบต.วังจั่น     กรรมการ 
3. นางขวัญดาว  ก าเนิดสิงห์    รองนายก อบต.วังจั่น       กรรมการ 
4. นายอ านวย    หิมสุภาพ       เลขานุการนายก อบต.วังจั่น       กรรมการ  
5. นายรัตนะ      เริงชัยภูม ิ       ประธานสภา อบต.วังจั่น    กรรมการ 
6. นายสัมฤทธิ์    ยาหอม     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4      กรรมการ 
7. นายสุนทร   บุญแก้ว     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7    กรรมการ 
8.  นายทรงรัตน์   ทองสุภาพ    ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
9.  นายรังสรรค์   จ าปางาม      ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์  เขียวปัด     ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
11. ผู้แทนโรงเรียนบ้านวังจั่น    ผู้แทนภาคราชการ      กรรมการ 
12. ผู้แทน รพ.สต.วังจั่น     ผู้แทนภาคราชการ      กรรมการ 
13. เกษตรประต าบลวังจั่น     ผู้แทนภาคราชการ      กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  ประกอบเพชร   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 3   กรรมการ 
15. นายสมชาย  ท าทัน     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 2   กรรมการ 
16. นายญาณภัทร  อยู่สุขสราญใจ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 4         กรรมการ 
17. นายส าเนียง  ก าเนิดสิงห์    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 5   กรรมการ 
18. นายทองค า  รักมั่น      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 6      กรรมการ 
19. นายทนงศักดิ์  ปานเจริญทรัพย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 7      กรรมการ 
20. นายอภิศักดิ์  หันทิพย์     ปลัด อบต.วังจั่น             กรรมการและเลขานุการ 
21. นายอนุชา  แสงก่ า      หัวหน้าส านักปลัด       ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางพัชรี  บุญยืน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ        

กรรมการตามข้อ 5–19  ใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
    ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้ เน้นด าเนินการ                

ในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6 แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและ

ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
1) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

จัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าปัญหาความต้องการจากแผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
3) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯข้อ19 (2) 
4) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
6) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่

ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   17   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                   (นางน้ าค้าง  พลายละหาร) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 




