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1. ด้านกายภาพ 

 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 9  ต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
หมายเลขโทรศัพท์  0-3670-7075  โทรสาร  0-3670-7063  อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  50  
กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอ าเภอโคกส าโรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลดงมะรุม  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

ติดตะวันตก ติดกับ  ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิประเทศของต าบลสะแกราบ) 

 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองน้ าไหลผ่าน เหมาะส าหรับการเกษตร  เช่น  ปลูกข้าว  
พืชไร่  และการเลี้ยงสัตว์ 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ (ภมิูอากาศของต าบลสะแกราบ) 

 มี  3  ฤดู  โดยฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ฤดูฝนตั้งแตม่ิถุนายน – ตุลาคม และ ฤดูหนาว
ตั้งแต่ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ซึ่งอยู่ในเขตค่อนข้างแห้งแล้งมากในฤดูหนาวต่อฤดูร้อน 

 

 1.4  ลักษณะของดิน (ลักษณะของดินต าบลสะแกราบ) 

 สภาพพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของต าบลสะแกราบ  เป็นที่ราบลุ่มมีคลองน้ าไหลผ่าน  ดินมีลักษณะเป็นดินด า 
บางพ้ืนที่มีลักษณะเป็นดินร่วนแดง 

 

 

ส่วนที่ 1  
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ เดิมเป็นสภาต าบลต่อมาได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ
วันที่  30  มีนาคม  2539   ต าบลสะแกราบ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 57,662.50 ไร่ คิดเป็น  92.26  ตาราง
กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  50  กิโลเมตร  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรง  
และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอโคกส าโรงประมาณ  15  กิโลเมตร 

ต าบลสะแกราบประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ  ทั้งหมด  ได้แก ่  
  หมู่ที่  1  บ้านสะแกราบ      จ านวน    93 ครัวเรือน 
  หมู่ที่  2  บ้านสะแกราบเหนือ   จ านวน    82  ครัวเรือน 

หมู่ที่  3  บ้านหนองส าโรง   จ านวน    98  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  4  บ้านสะพานคง    จ านวน  184  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  5  บ้านกุดตะเข้      จ านวน  108  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  6  บ้านทุ่งทอง     จ านวน  118  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  7  บ้านหนองขุย    จ านวน    62  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  8  บ้านสะแกราบใต้   จ านวน  125  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  9  บ้านสะแกราบน้อย   จ านวน  125 ครัวเรือน 
  หมู่ที่  10  บ้านรักไทย    จ านวน    69  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  11  บ้านหนองเต้าปูน   จ านวน    61  ครัวเรือน 

หมู่ที่  12  บ้านหนองโพธิ์ทอง   จ านวน  121  ครัวเรือน 
หมู่ที่  13  บ้านโคกแจงใหญ่   จ านวน  114  ครัวเรือน 
หมู่ที่  14  บ้านเก่าส าโรงน้อย   จ านวน    62  ครัวเรือน 
หมู่ที่  15  บ้านใหม่โคกพรม   จ านวน  145  ครัวเรือน 

 

2.2 การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  15  หมู่บ้าน  หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ  2  คน  จ านวน  15  หมู่บ้าน  รวมเป็น  30  คน 

 

 



๓. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

 พ้ืนที่ต าบลสะแกราบ  มีจ านวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือน   1,567   หลงัคาเรือน 

จ านวนประชากรทั้งหมด   4,755   คน รายละเอียด ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสะแกราบ 133 129 262 93 นายวสันต์  เกื้อกูล 

2 บ้านสะแกราบเหนือ 126 151 277 82 นางทองค า  ปุาสลุง 

3 บ้านหนองส าโรง 139 158 297 98 นายงาม   เปียนุ่ม (ก านัน) 

4 บ้านสะพานคง 313 320 633 184 นายชีพ  จันทะสุข 

5 บ้านกุดตะเข้ 186 187 373 108 นายศักรินทร์  จันสอน 

6 บ้านทุ่งทอง 158 164 322 118 นางจงกล  แสนสุข 

7 บ้านหนองขุย 77 84 161 62 นายสมยศ    ค าร้อย 

8 บ้านสะแกราบใต้ 180 188 368 125 นายมานพ  เกื้อกูล 

9 บ้านสะแกราบน้อย 218 216 434 125 นายณรงค์   นาคสุข 

10 บ้านรักไทย 118 121 239 69 นางมะณี  รักจันทร์ 

11 บ้านหนองเต้าปูน 101 116 217 61 นายอัมรินทร์   สุขเกิด 

12 บ้านหนองโพธิ์ทอง 201 191 392 121 นายสุรินทร์   สุขดา 

13 บ้านโคกแจงใหญ่ 103 134 237 114 นายชาติ   เกื้อกูล 

14 บ้านเก่าส าโรงน้อย 87 105 192 62 นายพิทักษ์   หอทอง 

15 บ้านใหม่โคกพรม 171 180 351 145 นายวรวิทย์  จันทร์ทอง 

รวมทั้ง  15  หมู่ 2,311 2,444 4,755 1,567  

 

         ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แหล่งข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน           
ปี 2562 ระดับต าบล ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกส าโรง 



 

สรุปประชากรทีอ่าศัยอยู่จริง  ขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ)  ปี  2562 

1)   มี  15  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     1,567    หลังคาเรือน 

2)   จ านวนประชากร  ทั้งหมด    4,755   คน   รายละเอียด  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสะแกราบ 133 129 262 93 

2 บ้านสะแกราบเหนือ 126 151 277 82 

3 บ้านหนองส าโรง 139 158 297 98 

4 บ้านสะพานคง 313 320 633 184 

5 บ้านกุดตะเข้ 186 187 373 108 

6 บ้านทุ่งทอง 158 164 322 118 

7 บ้านหนองขุย 77 84 161 62 

8 บ้านสะแกราบใต้ 180 188 368 125 

9 บ้านสะแกราบน้อย 218 216 434 125 

10 บ้านรักไทย 118 121 239 69 

11 บ้านหนองเต้าปูน 101 116 217 61 

12 บ้านหนองโพธิ์ทอง 201 191 392 121 

13 บ้านโคกแจงใหญ่ 103 134 237 114 

14 บ้านเก่าส าโรงน้อย 87 105 192 62 

15 บ้านใหม่โคกพรม 171 180 351 145 

รวมทั้ง  15  หมู่ 2,311 2,444 4,755 1,567 

 

 



3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

 ประชากรต าบลสะแกราบ  จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ  ปี 2562   

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 1 1 2 

6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 7 5 12 

1 ปี 1เดือน – 2 ปี 13 9 22 

3 ปี – 5 ป ี 52 37 89 

6 ปี – 12 ป ี 197 194 391 

13 ปี – 14 ปี 86 56 142 

15 ปี – 18 ปี 125 111 236 

19 ปี – 25 ปี 190 216 406 

26 ปี – 34 ปี 248 273 521 

35 ปี – 49 ปี 512 535 1,047 

50 ปี – 59 ปี 404 439 843 

60 ปีขึ้นไป 476 568 1,044 

รวม 2,311 2,444 4,755 

๔. สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีจ านวน   2    แห่ง 

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ 

  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง 

- โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลสะแกราบ  มีจ านวน  4  แห่ง 

  1.  โรงเรียนวัดสะแกราบ 

  2.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 



  3.  โรงเรียนวัดสะพานคง 

  4.  โรงเรียนบ้านหนองส าโรง 

- โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะแกราบ    มีจ านวน  1  แห่ง 

  1.  โรงเรียนวัดสะแกราบ 

ตารางแสดงจ านวนครู และจ านวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปีการศึกษา  2562 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนครูผู้สอน (คน) จ านวนนักเรียน(คน) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ 2 28 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง   2 25 

 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. พื้นที่ต าบลสะแกราบ  ปีการศึกษา  2562 

ที ่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน(คน) หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดสะแกราบ   197  

2 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง   76  

3 โรงเรียนวัดสะพานคง 104  

4 โรงเรียนบ้านหนองส าโรง 75  

   4.2  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะแกราบ  จ านวน      2      แห่ง 

         -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                          จ านวน      7       คน 

        4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 



4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล 

5. โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ ในต าบลสะแกราบ 

6. โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ 

7. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ ในต าบลสะแกราบ 

8. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ 

 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

       การคมนาคม  ภายในเขตต าบลสะแกราบ  โดยรถสองแถว 

       การคมนาคม  ภายในเขตจังหวัด  โดยสารประจ าทางสาย  ลพบุรี – หล่มสัก 

 

5.2  การไฟฟ้า 

       จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบลสะแกราบที่มีไฟฟูาใช้   จ านวน   1,567   ครัวเรือน 

 

 

 

5.3  การประปา 

มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  15  หมู่บ้าน 

 

5.4  โทรศัพท์ 

-  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

   ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์ชุมชน  ตั้งอยู่  ต าบลสะแกราบ                     
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 



6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 

 6.1  การเกษตร  

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของต าบลได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด ข้าวฟุาง  อ้อย  ถั่วลิสง  ฟักทอง  มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีท่ีชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   

6.2  การประมง 

(ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง) 

 

๖.๓ การปศุสัตว ์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยง
ไก่  เป็ด  โค  สุกร   

 6.4  การบริการ 

 

1.  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (มีหัวจ่ายน้ ามัน) พร้อมเปิดร้านขายของช า 2 แห่ง 

2.  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)พร้อมเปิดร้านขายของช า  1 แห่ง 

3.  ร้านเสริมสวย      1   แห่ง 

4.  ร้านค้าที่ท ากิจการขายปลีก      72 ร้าน 

5.  ร้านซ่อมจักรยานยนต์      6 ร้าน 

6.  ร้านตัดผมชาย      2         ร้าน 

7.  โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)      1 แห่ง 

8.  โรงบดอาหารสัตว์ (ขนาดเล็ก)     1 แห่ง 

9.  ตู้หยอดเหรียญพร้อมเปิดร้านขายของช า   1 แห่ง 

10. ร้านซ่อมแอร์ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟูา    1 แห่ง 

11. ร้านรับท าเฟอร์นิเจอร์ไม้     1 แห่ง 

12. ตู้น้ าหยอดเหรียญ      1 แห่ง 



 

 6.5  การท่องเที่ยว 

  - ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 6.6  อุตสาหกรรม 

  - ต าบลสะแกราบมีอุตสาหกรรมโรงเลี้ยงสัตว์  จ านวน  6  แห่ง 

 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

1.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  12   

2.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  7  

3.  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่  หมู่ที่  13   

4.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  1  

5.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  5  

6.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  13    

7.  กลุ่มเกษตรชาวนาบ้านสะพานคง  หมู่ที่  4   

8.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  8 

9.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  2 

10.  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  9 

 

 6.8  แรงงาน 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  70  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่ ท านา  ท า
ไร่ ข้าว  ข้าวโพด ข้าวฟุาง  อ้อย  ถั่วลิสง  ฟักทอง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

 

 

 



7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 

      7.1  การนับถือศาสนา 

  -  ประชาชนต าบลสะแกราบส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  -  วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลสะแกราบ  มีจ านวน   8  แห่ง  

   1. วัดเขาฆ้อง   

   2. วัดศรีสะอาด   

   3. วัดคงคาราม 

   4. วัดหนองขุย       

   5. วัดลิ้นทอง 

   6. วัดสะพานคง 

   7. วัดหนองส าโรง 

   8. วัดพรหมจริยาราม 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ    

 8.1  น้ า 

แหล่งน้ าทางการเกษตรพ้ืนที่ต าบลสะแกราบ  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
หมู่บ้านและจ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

(แห่ง) 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

 1. แม่น้ า - - - - - - - - - - - - - - -   

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - - - - - - - - - - - -   

 3. คลอง - 2 1 1 2 2 1 1 1 1 - 1 2 1 -   

 4. หนองน้ า/บึง - - - - - - - - - - - - - - -   

 5. น้ าตก - - - - - - - - - - - - - - -   



แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น                  

 1. แก้มลิง - - - - - - - - - - - - - - -   

 2. อ่างเก็บน้ า - - - - 2 - 1 3 - - - - 1 - 1   

 3. ฝาย - - - 1 - 2 - - - 1 - - - - -   

 4. สระ - 1 - 1 - 1 1 - 2 - 2 2 - 2 3   

 5. คลองชลประทาน - - - - - - - - - - - - - - -   

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)      บ่อ        . 

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

 

 

 

 

แหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
หมู่บ้าน จ านวน 

(แห่ง) 

การใช้งาน 

ความเพียงพอ
ของน้ าอุปโภค
บริโภคตลอด
ท้ังปี (แห่ง) 

ใช้ 

ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.1 บ่อน้ าดื่ม/สระน้ า - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.2 บ่อบาดาล - 2 - - - - - - - - - 1 - - 2 5 5 -  

4.3 ฝาย/ท านบ/พนัง
กั้นน้ า 

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

4.4 ประปาหมู่บ้าน/
ภูเขา/อื่น ๆ 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 -  

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 
ฯลฯ 

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

4.6 อ่างเก็บน้ า - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคม  ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความ  
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติ
พจน์ประจ าชาติ   “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี  กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 

  3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 

  7) การพัฒนาระบบกาสรเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 

  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

  5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  3) การพัฒนาการและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 



  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ 

  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

  3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

  4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 

  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 

7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม 

2. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  สมดุลและยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8. กาสรพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบภายในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ
เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล 

5. การบริหารการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 

2.  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ปูอมกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา 



1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

4. การพัฒนาด้านพลังงาน 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา  

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี(Technoperneur) 

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางกาสรพัฒนา 

1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

2. การพัฒนาเมือง 

3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสันค้าและ
บริการของไทย 

2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในการกรอบความร่วมมือ
อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  ของผู้ประกอบการไทย 



5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะห้างหุ้นส่วนทางยุทศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 

7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 

9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 

10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพ ฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

 1) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค 

 1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงระดับนานาชาติ 

 2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าปละทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

 1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย – 
ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 1) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา – ด่านสิงขร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

 1) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง) 

 วิสัยทัศน์  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร   อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และปรับปรุงสิ่ง 

   อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง   ตอนบน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย   และภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 

ค านิยามเมืองแห่งความสุข 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเปูาหมายมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจ 
สังคมเข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้างความ
เข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรมชาติซึ่งประชาชน
ทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 

องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 

1) การมีสุขภาวะที่ดี 

2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 



3) สังคมคุณภาพ 

4) สภาพแวดล้อมที่ดี 

5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 

4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

6. เสริมสร้างความม่ันคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

1.3.4  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

 วิสัยทัศน์ “ลพบุรีน่าอยู่” 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

1.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 



 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ) 

 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล” 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการ 

 

๒.๓  เป้าประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่ง
จะส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผล
ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาและรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมและสมดุล 



3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สังคม
อยู่ 

เย็นเป็นสุข   การจัดการด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว เพ่ิมขีดความสามารถผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 

5. การบริหารงานด้านการจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ส่งเสริมระบบบริการสู่
มาตรฐานสากล  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

๒.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  2๐  

   2)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ  ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

   3)  ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ  ๖๐  สะอาดและน่าอยู่  

   4)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

   5)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 

   6)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

7)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา   

   ๘)  การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

 

๒.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 

     สาธารณูปการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 



 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้   การปูองกันไฟปุา  การบริหารจัดการ
ขยะ 

                        พัฒนาและส่งเสริมรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย 

    1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ 

      ผู้ด้อยโอกาส 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การ   

    ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  

3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  

    ควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

   4.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง  เพ่ิมทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 

    



ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการ 

เป้าหมาย 

1. พัฒนาขีดความสามรถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

 

๒.๖  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  
เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค   

2)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน   การปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  

4)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่

5) ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  เพ่ิมทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 

6)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย 
3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ประชาชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
4)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
๕)  การพัฒนาด้านการจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 



   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 

1.  ผู้บริหารให้ความสนใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาต าบล
อย่างจริงจัง 

2.  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ โดยมีการแบ่งแยกส่วนราชการออกเป็น 
ส านัก ส่วน ต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



3.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการมอบอ านาจในการ
บริหาร งานท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

4.  บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

5.  มีระบบการปฏิบัติที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

1.  บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญในเชิงวิชาการ หรือเชิงคุณภาพ ความสามารถใน
การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 

2.  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของแผนยุทธศาสตร์ไม่ครบทุกกลยุทธ์ และการ
แปลงแผนการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 

3.  บุคลากรขาดการวางแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึง ขาดความกระตือรือร้น 
และขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

4.  ขาดค่านิยมในการปฏิบัติงาน และจิตส านึกในความเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งความ 
ก้าวหน้าของตนเองมากกว่าความส าเร็จของภารกิจที่รับผิดชอบ 

5.  ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลัง การสนับสนุนความก้าวหน้า ในอาชีพ ท าให้บุคลากรขาด
ขวัญและก าลังใจ 

       3)  โอกาส  (O : opportunity)   

1.  นโยบายรัฐบาล มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.  องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานที่ดี สังคมแบบเอ้ือเฟ้ือ ผู้น าชุมชนมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

3.  มีระบบการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 

4.  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติงาน 

     4)  อุปสรรค (T : threat)   

1.  ประชาชนไม่มีความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของ อบต. 

2.  ประชาชนยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ไม่สนใจกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 



3.  ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย รายได้ลดลง 

4.  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. รวมถึง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

5.  การเปิดการค้าเสรี ท าให้การแข่งขันในด้านคุณภาพของผลผลิต และการตลาด
สูงขึ้น 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้   

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

3.  ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

4.  ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง   

5. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด  เสียหาย  ท าให้การขนส่ง สินค้า
ล่าช้า  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 

3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ท่ัวถึง 

4.การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 



4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. สภาพคลองตื้นเขิน   

3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการประชาชนยังไม่
ทั่วถึง   

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1.  ถนนช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไปมาไม่ได้รับ
ความสะดวก 

3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 

4. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 

5. ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 

6.  ยังไม่มีระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 



 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบต.สะแกราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

2 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด  

อบต.สะแกราบ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด อบต.สะแกราบ 

 

 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม อบต.สะแกราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด อบต.สะแกราบ 

แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

อบต.สะแกราบ 

2 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด  

อบต.สะแกราบ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด อบต.สะแกราบ 

 

 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม อบต.สะแกราบ 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด อบต.สะแกราบ 

แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4   ด้าน 9  แผนงาน 4 ส านัก/ กอง  



ส่วนที่ ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 

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  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ลักษณะของปุาไม้ 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
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 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 
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 (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
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
รฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
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)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย 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  
 

 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (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 มคีวามสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

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

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 

 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์

๖๐ 
(๕) 

 



 

 

 

 

 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(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) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ไดม้าก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 



 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดย
พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผล
การน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ง
เชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

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

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

        

๒. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

๓.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

        

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

        

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
จัดการ 

        

รวม         

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 

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 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

-  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้
หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

   

 

 

 

 



 

 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้าน
การศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมี
รายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(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/ไฟฟูา/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  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



 
 
 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  เส้นทางคมนาคมยังไม่
ครบถ้วน   
 
 

************************************ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 19 2,184,100 107 24,361,700 - - - - 126 21,965,400 
รวม - - 19 2,184,100 107 24,361,700 - - - - 126 21,965,400 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 195,000 4 195,000 4 195,000 4 195,000 - - 4 780,000 

  2.2 แผนชุมชนเคหะและชุมชน 2 100,000 2 100,000 4 516,000 2 100,000 - - 4 816,000 

  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 55,000 10 263,500 10 265,500 7 63,000 1 3,000 10 650,000 

  2.4 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000 2 105,000 1 100,000 - - 2 405,000 

รวม 12 450,000 17 658,500 20 1,081,500 14 458,000 1 3,000 20 2,228,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต             

  3.1 แผนงานการศึกษา 8 3,171,440 12 3,255,880 25 3,433,345 8 3,161,440 - - 29 13,022,105 

  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

 
5 

 
600,000 

 
5 

 
312,500 

 
7 

 
572,500 

 
5 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 
7 

 
1,985,000 

  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 11,767,800 13 11,492,300 14 11,763,300 11 11,684,800 5 67,000 14 46,775,200 

  3.4 แผนงานสาธารณสุข 7 557,500 13 880,500 13 785,500 9 730,500 2 303,000 13 3,247,000 

  3.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000 1 20,000 3 68,000 1 20,000 - - 3 128,000 

  3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000 3 27,262 6 145,000 1 100,000 - - 6 372,262 

  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 216,000 11 275,500 20 321,500 14 279,500 3 13,500 20 1,106,000 

รวม 44 16,432,740 58 16,263,942 88 17,089,145 49 16,476,240 10 383,500 92 66,635,567 

 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ   อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 31,000 8 52,000 9 77,000 7 47,000 3 16,000 9 223,000 

รวม 4 31,000 8 52,000 9 77,000 7 47,000 3 16,000 9 233,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ             

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 470,000 3 475,000 6 617,000 3 470,000 - - 6 2,032,000 

   5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 60,000 2 60,000 2 110,000 2 60,000 - - 2 290,000 

   5.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 15,000 1 15,000 1 15,000 - - 1 45,000 

รวม 5 530,000 6 550,000 9 742,000 6 545,000 - - 9 2,367,000 

รวมทั้งสิ้น 66 17,443,740 108 19,708,542 233 43,351,345 76 17,526,240 14 402,500 256 98,432,367 

 

 
 

 

 
 
 

แบบ ผ. 01 



      33 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง 
สายฝายกุดตะเบียน ม.2                
บ้านสะแกราบเหนือ ปริมาตรลูกรัง 327 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับข่ี
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรังปริมาตร
ลูกรัง 327 ลบ.ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 86,800    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตามเปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายน้ าล้น 
ม.4 บ้านสะพานคง ปริมาตรลูกรัง 108 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับข่ี
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง 
108 ลบ.ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

 31,900    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตามเปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกช่วงที่ 1 
ปริมาตรหินคลุก120 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 
ปรับปรุงถนนหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 
225 ลบ.ม. สายอ่างระก ายาว ม.6 บ้าน
ทุ่งทอง รวมปริมาตรหินคลุก 345 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับข่ี
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกช่วงที่ 1 
ปริมาตรหินคลุก120 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ปริมาตรหิน
คลุก 225 ลบ.ม. รวมปริมาตรหิน
คลุก 345 ลบ.ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 91,600    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตามเปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกช่วงที่ 1 
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 
ปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาตรลูกรัง 198 
ลบ.ม. สายหลังวัดหนองขุย ม.7 บ้าน
หนองขุย 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับข่ี
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ปรับปรุงถนนหินคลุกช่วงที่ 1 
ปริมาตรหินคลุก 540 ลบ.ม. ช่วงที่ 
2 ปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาตรหิน
คลุก 198 ลบ.ม. ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบล            สะแกราบ 

 212,100    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตามเปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย 
ม.11 บ้านหนองเตาปูน - ม.8 บ้าน
สะแกราบใต้ ปริมาตรหินคลุก 540 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนหินคลกุ ปริมาตรหิน
คลุก 540 ลบ.ม.ตามแบบ

องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก
ราบ 

 143,400    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า พีวีซี. ชั้น 5 
Ø 12 นิ้ว จ านวน 4 ท่อน บริเวณ นา
นางเล็ก ดวงวงษา ม.9 บ้านสะแกราบ
น้อย 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า พีวีซี. ชั้น 5 Ø 
12 นิ้ว จ านวน 4 ท่อน ตามแบบ
องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก

ราบ 

 14,100    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ข้างสระวัดหนองส าโรง ม.14 บ้าน
เก่าส าโรงนอ้ย ปริมาตรหินคลกุ 81 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนหินคลกุ ปริมาตรหิน
คลุก 81 ลบ.ม.ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

 21,500    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังช่วงที่ 1 
ปริมาตรลูกรัง 108 ลบ.ม. ช่วงที่  2 
ปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง ปริมาตร
ลูกรัง 99 ลบ.ม. สายคันคลอง ม.14 
บ้านเก่าส าโรงนอ้ย รวมปริมาตรลกูรัง 
207 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลกูรังช่วงที่ 1 
ปริมาตรลูกรัง 108 ลบ.ม. ช่วงที่  
2 ปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง 
ปริมาตรลูกรัง 99 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรลูกรัง 207 ลบ.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

 61,200    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายประจวบ ทองสุข ม.4 บ้าน
สะพานคง กว้าง 4 ม. ยาว 192 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า 
775.5 ตร.ม.  

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
192 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพท.
ไม่น้อยกว่า 775.5 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก

ราบ 

 357,700    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 



      35 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ กอ่สร้างถนน คสล. สายโกดัง 
นายทัศนา อ้นแก้ว ม.4 บ้านสะพาน
คง กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พท.ไมน่้อยกว่า 300 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

 140,300    มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายสมนึก แก้วมาถึงบ้านนาง
สนุ่น ใจเที่ยง หมู่ 1 กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 45 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
112.50 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 
2.50 ม. ยาว 45 ม. หรือมี พท.
ไม่น้อยกว่า 112.50 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

  56,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

 

12 โครงการซ่อมแซมท่อPVC Ø 4 นิ้ว 
จากแทงค์ประปาหมู่บ้าน ม.1 ถึงบ้าน
นายทองเจียว เกือ้กูล หมู่ 1 ยาว 
285 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

ซ่อมแซมท่อPVC Ø 4 นิ้ว ยาว 
285 ม.ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  62,700   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

 

13 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นางกรกช ถาวรจงเจรญิ ถึงบ้านนาย
ทองเจียว เกือ้กูล หมู่ 1  ท่อขนาด   
Ø 0.40 ม. ยาว 100 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ทอ่ขนาด   Ø 
0.40 ม. ยาว 100 ม.ตามแบบ
องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก

ราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

กองช่าง 

14 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.1 Ø 6 
ลึกไม่นอ้ยกว่า 120 ม. 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภคและท า

การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล  Ø 6 ลึกไมน่้อย
กว่า 120 ม.ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  240,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าใชเ้พียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภคและ

ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านนายสุชิน ประกอบโชค
น าชัย ถึงบา้นนางรัตนา อยู่ดี หมู่ 1
กว้าง  3 ม.ยาว 60 ม. หรือมี พท.
ไม่น้อยกวา่ 180 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 60 ม. หรือมี พท.ไม่น้อย

กว่า 180 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก

ราบ 

  90,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปาูหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

16 โครงการเสริมถนนคสล.สายบ้าน
นางพัด ฉบับทองถึงบ้านนางเสวียน 
ผลมะม่วง หมู่ 1 กว้าง  3 ม.ยาว 
60 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อยกว่า 180 
ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคสล. กวา้ง  3 ม.ยาว 
60 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อยกว่า 
180 ตร.ม.ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  90,000 
 

  มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หน้า
บ้านนายทองคูณ สีโนนนาม หมู ่1  
กว้าง  3 ม.ยาว 100 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง  3 ม.
ยาว 100 ม. หรือมี พท.ไม่น้อย

กว่า 300 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก

ราบ 

  192,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ PVC บริเวณบ้าน 
นางชิด บุญแจ่ม หมู่ 1 ยาว 70ม. 
Ø 8 นิ้ว 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อ PVC ยาว 70ม. Ø 8นิ้ว
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  17,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



      37 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา
นายเร่ิม รสฉ่ า ถึงนา 
นางสายชล แปูนซื่อ หมู ่1 กว้าง 3 
ม. ยาว 140 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อย
กว่า 420 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. 
ยาว 140 ม. หรือมี พท.ไม่น้อย

กว่า 420 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก

ราบ 

  8,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อน้ าทิ้ง PVC ขนาด 
6 นิ้ว บริเวณบ้าน นายสุชิน 
ประกอบโชคน าชัย ถึง บ่อพกับ้าน
นายภากร เสือโต หมู ่1 ยาว 60 
เมตร   

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อน้ าทิ้ง PVC ขนาด 6 นิ้ว 
ยาว 60 เมตร  ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  22,500   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้าน
นางทองค า ปุาสลุง ข้ามฝั่งบ้านนาย
การเวก อยูย่ืน หมู่ 2 ยาว 4 ม.  
ท่อคสล.Ø 0.40 ม. จ านวน 5 
ท่อน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว4 ม. ท่อค
สล.Ø 0.40 ม. จ านวน 5 ท่อน
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  7,200   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมถนนเทหินคลุก
สายเขาฆอ้ง หมู่ 2 ปริมาตรหินคลุก  
550 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนเทหินคลุกสาย 
ปริมาตรหินคลุก 550 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  150,000 
 

  มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
คลองระก า หมู่ 2 ปริมาตรลูกรัง 
650  ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตร
ลูกรัง 650 ลบ.ม.ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  100,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
คลองบง หมู่ 2 ปริมาตรลูกรัง 
520 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตร
ลูกรัง 520 ลบ.ม.ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  80,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมวางท่อทางข้าม 
Ø0.60 ม. จ านวน 6 ท่อน บริเวณ 
นานายมาม กุลเกต ุหมู่ 2 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อทางข้าม Ø0.60 ม. 
จ านวน 6 ท่อน  ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  13,200   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกศึก หมู ่2 ปริมาตรลูกรัง 980 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตร
ลูกรัง 980 ลบ.ม.ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 2 ปริมาตรหินคลุก 550 
ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจรของ
ราษฎรท่ีขับขี่ยานพาหนะ

สัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ปริมาตรหินคลุก 550 ลบ.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

 

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นานางสนุ่น ใจเท่ียง หมู่ 2 
ปริมาตรลูกรัง 650 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจรของ
ราษฎรท่ีขับขี่ยานพาหนะ

สัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาตร
ลูกรัง 650 ลบ.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  100,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขา
ฆ้อง หมู่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 250 
ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจรของ
ราษฎรท่ีขับขี่ยานพาหนะ

สัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  495,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายดี เนินขุนทด ถึงนานางบัว
หลวง สลุงอยู่ หมู่ 3 ยาว 50ม. 
ท่อ คสล.Ø0.40ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าท่ี

สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว 50 ม.
ท่อ คสล.Ø0.40ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  75,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 



      40 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายสืบ เสือโต ถึงบ้าน   นายสันต์ มา
วัง หมู่ 3 ยาว 70 ม.ท่อ คสล.Ø0.40
ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว 70 ม.ทอ่ 
คสล.Ø0.40ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  95,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

  

32 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายตัน บุญเมฆ ถึงซอยหน้าบ้านนาย
เริง ผอ่นปรน หมู ่3 ยาว 50 ม.ท่อ 
คสล.Ø0.40ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว 50 ม.ทอ่ 
คสล.Ø0.40ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  75,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายธงชัย รอดเกิด ถึงบ้านนายสันต์ 
มาวัง หมู่ 3 ยาว 80 ม.ทอ่ คสล.
Ø0.40ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว 80 ม.ทอ่ 
คสล.Ø0.40ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  120,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

กองช่าง 

34 โครงการติดตั้งปูายสัญลกัษณร์ะวัง
สัตว์ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหมู่ 3 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน 

ติดตั้งปูายสัญลักษณร์ะวังสตัว์ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

  15,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีการสัญจร
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการวางท่อน้ าทิ้งจากบ้านนายสันต์ 
มาวัง ถึงนานางอ้อม แต้มฉิม หมู่ 3 
ยาว 700 ม.ท่อ คสล.Ø0.60ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อน้ าทิ้ง ยาว 700 ม.ท่อ คสล.
Ø0.60ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  1,260,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
การระบายน้ าดีขึน้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการลงหินคลุกสายบ้านนาย 
สาลี คูณหาร ถึงบ้าน    นายชิด 
ผ่อนปรน  หมู ่3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือมี พท.ไม่น้อย

กว่า 800 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก

ราบ 

  25,000   มีการ
ด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

 

37 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากนา
นายโผน กระต่ายโพธิ์ หมู่ 3 ถึง 
หมู่ 7 ต าบลเพนียด กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,385 เมตร หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 5,540 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,385 เมตร หรือม ี
พท.ไม่น้อยกวา่ 5,540 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  2,659,200   มีการ
ด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนคสล จากนา
นายกาศ ด าสง่า ถึงนา              
นายนิรัญ  ใจเที่ยง   หมู่ 3 กว้าง 
4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมี 
พท.ไม่น้อยกวา่ 2,800 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  1,344,000   มีการ
ด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนนดนิพรอ้มลง
ลูกรัง จากนานายเช้า ผ่อนปรน ถึง นา
นายเอนก หงษ์ร่อน หมู่ 3 กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หรอืมี พท.ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนดนิพรอ้มลงลกูรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

หรือมี พท.ไมน่้อยกว่า 2,000 ตร.
ม.ตามแบบองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลสะแกราบ 

  40,500   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางมกุดา พรมภักดี หมู่ 4 กว้าง  2.5 
ม. ยาว 30  ม.หรือมี พท.ไม่นอ้ยกว่า 
10 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 30  ม.ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  43,200   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน
นายสัมฤทธิ์ หลอดยา หมู่ 4  กว้าง     
3 ม. ยาว 15  ม.หรือมี พท.ไม่นอ้ย
กว่า 45 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  3 ม. ยาว 
15  ม.หรือมี พท.ไม่นอ้ยกว่า 45 
ตร.ม.ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  21,600   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการลงลกูรังถนนสายนานายไสว 
อ่อนนุ่ม ถึงนานายค า บุญศร ีหมู่ 4 
ปริมาตรลกูรัง 450 ลบ.ม. กว้าง 3  
ม. ยาว 1,000 ม.หรือมี พท.ไมน่้อย
กว่า 3,000 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงลูกรัง ปริมาตรลูกรัง 450 ลบ.
ม. กว้าง 3  ม. ยาว 1,000 ม.

หรือมี พท.ไมน่้อยกว่า 3,000 ตร.
ม.ตามแบบองค์การบริหารสว่น

ต าบลสะแกราบ 

  70,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการลงลูกรังถนนสายนานาย
ไสว อ่อนนุ่ม ถึงนานางส าเริง อยู่
ยืน หมู ่4 ปริมาตรลูกรัง 160ลบ.
ม. กว้าง      3  ม. ยาว 350 ม.
หรือมี พท.ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตร.
ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงลูกรัง ปริมาตรลูกรัง 160
ลบ.ม. กว้าง 3  ม. ยาว 350 

ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  24,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ
สายบ้าน                       นาย
สมคิด ทองอร่าม หมู่ 4 กว้าง 4  
ม. ยาว 40 ม.หรือมี พท.   ไม่น้อย
กว่า 160 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 4  ม. 
ยาว 40 ม.หรอืมี พท.ไม่น้อย

กว่า 160 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  76,800   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม
ลงหินคลุกถนนอบจ.สายบ้าน
สะพานคง หมู่ 4 - หมู่ 1 บ้าน
เกาะรี ต าบล     ดงมะรุม ปริมาตร
ลูกรัง 600 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลง
หินคลุก ปริมาตรลูกรัง 600 

ลบ.ม.ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ 

  187,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการเสริมถนนคอนกรีตบริเวณ
บ้านนางบัวขาว บุญพิมพ์ ถึงบ้าน
นายอาคม พุฒหอม หมู่ 5 กวา้ง 3  
ม. ยาว 300 ม.หรือมี พท.ไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคอนกรีต กว้าง 3  ม. 
ยาว 300 ม.หรือมี พท.ไม่

น้อยกว่า 900 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  432,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการเสริมถนนคอนกรีตบริเวณ
บ้านนางสุวรรณ ลื่นกลาง ถึงบา้น  
นายเรียง ทองใบใหญ่ หมู่ 5 กว้าง 
3  ม. ยาว 300 ม.หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคอนกรีต กว้าง 3  
ม. ยาว 300 ม.หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  432,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จาก
ศาลาแสนสุข ถึงบริเวณบ้านนาย
สุบิน นาวกิชีวิน หมู่ 5 กว้าง 4  ม. 
ยาว 600 ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง          
4  ม. ยาว 600 ม.หรือมี            

พท.ไม่น้อยกวา่ 2,400 ตร.
ม. ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  1,152,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

49 โครงการเสริมถนนคอนกรีตบริเวณ
บ้านนายดาวเรือง จันทร์สอน ถึง
บ้านนางจ านงค์ ฉายเนตร หมู ่5 
กว้าง 3  ม. ยาว 50 ม.หรือมี พท.
ไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคอนกรีต กว้าง 3  
ม. ยาว 50 ม.หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 150 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  72,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 โครงการลอกท่อระบายน้ าจากบ้าน
นางสมพร จิตรถวิล ถึงบ้านนางไข่ 
จิตรถวิล หมู ่5 ระยะทาง 200 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

ลอกท่อระบายน้ า ระยะทาง 
200 ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  15,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการเสริมถนนคสล.สายกลาง
หมู่บ้านพร้อมยกระดับท่อระบายน้ า
ทั้งเส้น หมู่ 6 กว้าง 4  ม. ยาว 
200 ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคสล.พร้อมยกระดับท่อ
ระบาย กว้าง 4  ม. ยาว 200 
ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  400,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางสาคร เกื้อกูลถึงบ้านนาย
หรรษา บานเย็นประสบสุข พร้อม
วางท่อระบายน้ า หมู่ 6 กว้าง 4  
ม. ยาว 300 ม.หรือมี พท.ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง         
4  ม. ยาว 300 ม.หรือมี พท.
ไม่น้อยกวา่ 1,200 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  576,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

53 โครงการเสริมถนนคอนกรีตพร้อม
ยกระดับท่อระบายน้ าจากบา้น 
นายทองด า อินทศร ถึงบ้านนาง
ฉลวย แสนสุข หมู่ 6 กวา้ง 3  ม. 
ยาว 150 ม.หรือมี พท.ไม่น้อย
กว่า 450 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนนคอนกรีตพร้อม
ยกระดับท่อระบายน้ า           

กว้าง 3  ม. ยาว 150 ม.หรือมี 
พท.ไม่น้อยกวา่ 450 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  216,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

 



      46 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการวางท่อทางข้ามพรอ้มลง
ลูกรังเส้นหลังฟาร์มไก่ นางพัชรี ฉาย
ทองจันทร์ ถึงไร่ นายส าเริง รักไทย 
หมู่ 6 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.
หรือมี พท.ไมน่้อยกว่า 8,000 ตร.ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อทางขา้มพรอ้มลงลกูรงั 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.หรือม ี
พท.ไม่นอ้ยกว่า 8,000 ตร.ม.ตาม

แบบองค์การบริหารสว่นต าบล
สะแกราบ 

  200,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการสร้างฝายน้ าล้นคอนกรตี
บริเวณนานางลาวัณย์ วงศ์สงวนชัย 
ข้ามนานางวนัเพ็ญ สุเมรุไหว หมู่ 6
กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 100 ตร.ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต กว้าง 4 
ม. ยาว 25 ม.หรือม ีพท.ไมน่้อย
กว่า 100 ตร.ม.ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  400,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการเสริมถนน คสล. สายบ้านนาย
มนัส ธรรมา ถึง คลองสนามแจง หมู่ 6 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.หรือม ีพท.
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

เสริมถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
150 ม.หรือม ีพท.ไมน่้อยกว่า 
600 ตร.ม.ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  216,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการวางท่อระบายน้ า  จาก
โรงเรียนทุ่งทอง ถึงคลองทุ่งทอง    
หมู่ 6 ทอ่ Ø 0.40 ม. ยาว 500 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า  ทอ่ Ø 0.40 ม. 
ยาว 500 ม.ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  900,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการลงหินคลุกถนนสาย
สะพานวัดทุ่งทองถึงฝายทา่ฉนวน 
หมู่ 6 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อย
กว่า 8,000 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงหินคลุกถนน กวา้ง 4 ม. ยาว 
2,000 ม.หนา 0.15 ม. หรอืมี 
พท.ไม่น้อยกวา่ 8,000 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  340,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณคลองหนองหญ้าปล้อง หมู่
8 ขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 6 
ม. 

เพือ่ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.80 x 1.80 ม. ยาว 6 ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  200,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซม วางท่อระบาย
น้ าØ0.60ม. จ านวน 6 ท่อน 
บริเวณนานางพอ พันธุ์นุช หมู่8 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

ซ่อมแซม วางท่อระบายน้ า
Ø0.60ม. จ านวน 6 ท่อน ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  10,800   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยลง
หินคลุกบริเวณนานายตัง พึ่งวงษ์ 
หมู่8 ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนลูกรังโดยลงหินคลุก 
ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  83,500   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองหนองหญ้าปล้องถึง
ถนนทางหลวงชนบท หมู่8 ยาว 
1,190 ม. กว้าง 3 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 3,570 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร
ของราษฎรที่ขับขี่

ยานพาหนะสัญจรไป - 
มา 

ก่อสร้างถนน คสล. ยาว 
1,190 ม. กว้าง 3 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 3,570 ตร.
ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  1,720,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใน 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายและเครื่องเล่นเด็กบริเวณท่ี
สาธารณะ หมู่8 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นท่ี
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
และเครื่องเล่นเด็กบริเวณที่
สาธารณะ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีพื้นท่ีออก
ก าลังกายและ

พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมวางท่อระบาย
น้ า Ø 0.80 ม. จ านวน 8 ท่อน 
บริเวณคลองหนองหญ้าปล้อง 
หมู่8 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าท่ี

สะดวก 

ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า Ø 
0.80 ม. จ านวน 8 ท่อน 

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 

  160,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ า

ท่ีสะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการปรับปรุงโดยลงหินคลุก 
บริเวณฝายห้วยตะค้อถึงถนน
ทางหลวงชนบท หมู่ 8 ยาว 
1,000 ม. กว้าง 4 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร
ของราษฎรที่ขับขี่

ยานพาหนะสัญจรไป - 
มา 

ปรับปรุงโดยลงหินคลุกยาว 
1,000 ม. กว้าง 4 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.
ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  168,000   มีการด าเนินงาน 
ท่ีส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใน 

การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังบริเวณนานางวริศา พจนะ หมู่
8 ยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
ยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  30,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าดีขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณอ่างเก็บน้ า ม.8 กวา้ง 
1.50 ม. ยาว 6 ม. หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า   9 ตร.ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม กวา้ง 
1.50 ม. ยาว 6 ม. หรือมี พท.
ไม่น้อยกว่า  9 ตร.ม.ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  180,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการวางท่อระบายน้ าสายบา้น
นางส าเนียง สังคะอ้น ถึง บ่อพัก
บ้านนางละออง สะแพ หมู่ 8 ท่อ 
คสล.Ø 0.40 ม. ยาว 100 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อ คสล.Ø 
0.40 ม. ยาว 100 ม. ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการวางท่อระบายน้ าสายบา้น
นายชาญ จันทร์ที ถึง บ้านนาง
สนั่น กอพรม หมู่ 8 ท่อ คสล.Ø 
0.40 ม. ยาว 100 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อ คสล.Ø 
0.40 ม. ยาว 100 ม. ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสมาน ภู่ระหงษ์ ถึง บ้าน
นายสวย เสือโต หมู่8 กวา้ง 4 ม. 
ยาว 35 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
140 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 
35 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อยกว่า 
140 ตร.ม.ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  67,200   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

71 โครงการวางท่อทางข้าม Ø 0.80 ม. 
ยาว จ านวน 7 ท่อน บริเวณนา           
นายรัง กุลเกตุ หมู่ 8 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อทางข้าม Ø 0.80 ม. ยาว 
จ านวน 7 ท่อน ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
ราบ 

  15,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านนาง
ส าเริง ดวงวงษา หมู ่9 ท่อ Ø            
0.40 ม. ยาว 80 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อ Ø 0.40 
ม. ยาว 80 ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  110,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการลงหินคลุกถนนสายคลอง
ระก า หมู่ 9 กวา้ง 4  ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงหินคลุก กว้าง 4  ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มี พท.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  170,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการลงหินคลกุถนนสายนานางเล็ก 
ดวงวงษา หมู่ 9 กว้าง 3  ม. ยาว 800 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 3  ม. 
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตร.ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  130,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบายน้ าจากสายบ้าน
นายนฤทธิ์ บรรเทา ถึงบ้านนายสูงเนิน 
เกิดผล หมู่ 9 ยาว 350 ม. ทอ่ขนาด Ø 
0.60 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ยาว 350 ม. 
ท่อขนาด Ø 0.60 ม.ตามแบบ

องค์การบริหารสว่นต าบล
สะแกราบ 

  560,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากถนน
ทางหลวงชนบท ถึง นานายนุกูล บุญจันทร์ 
หมู่ 9 กว้าง 4  ม. ยาว 350 ม. หรือมี 
พท.ไม่น้อยกว่า 1,400  ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4  
ม. ยาว 350 ม. หรือมี พท.ไม่
น้อยกว่า 1,400  ตร.ม.ตาม

แบบองค์การบริหารสว่นต าบล
สะแกราบ 

  672,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอกคลองจากนานางสาวสวิง 
สังคะอ้น ถึงนา   นางดวง กองแดง หมู่ 9 
กว้าง 4  ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1 ม.หรือ
มี พท.ไม่น้อยกว่า 4,000  ตร.ม. 

เพือ่ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

ขุดลอกคลอง กว้าง 4  ม. ยาว 
1,000 ม. ลึก 1 ม.หรือมี พท.
ไม่น้อยกว่า 4,000  ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

  200,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต 
บริเวณบ้านนายบุญ ช้างไผ่ หมู ่9 
กว้าง 3  ม. ยาว 60 ม. หรือมี พท.
ไม่น้อยกว่า 180  ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตกว้าง     
3  ม. ยาว 60 ม. หรือมี พท.
ไม่น้อยกว่า 180  ตร.ม. ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  87,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
ลูกรังถนนสายนานางเกสร เผือก
แก้ว ถึงถนนสายคลองระก า หมู ่9 
ยาว 400 เมตร กวา้ง 3 เมตร หรือ
มี พท.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ปรับปรงุถนนดินโดยลงลูกรัง 
ยาว 400 เมตร กวา้ง 3 เมตร 
หรือมี พท.ไม่น้อยกวา่ 1,200 
ตร.ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  65,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณ
นานายถนอม ชูเชื้อถึงนานายสุพจน์ 
ทองพรม ยาว 300 เมตร กว้าง  3 
เมตร เชื่อมต่อถนนเก่า หมู ่9 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนดิน ยาว 300 
เมตร กว้าง 3 เมตร หรือมี 
พท.ไม่น้อยกวา่ 900 ตร.ม.
ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

  24,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณ
หลังบ้านนายเสถียร เดชสองชั้น หมู่ 
10 ยาว 20 เมตร กว้าง 4 เมตร 
สูง 1.80 ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกวา่ 
144  ตร.ม. 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ยาว 20 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 1.80 
ม.หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 144  
ตร.ม.ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  450,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีน้ าใช้เพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้านนาง
สมบัติ วงษ์บุญ ถึงไร่รกัไทย   หมู ่10 
ท่อคสล.Ø0.40 ม. ยาว 50ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ าท่อคสล.Ø0.40 
ม. ยาว 50ม. ตามแบบองคก์าร

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  100,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการวางท่อระบายน้ า จากถัง
ประปาหมู่บ้านถึงถนนลาดยาง
สาธารณะ หมู่ 12 ทอ่ขนาด Ø  0.60 
ม. ยาว 30 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อขนาด Ø 
0.60 ม. ยาว 30 ม.ตามแบบ
องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก

ราบ 

  45,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการวางท่อระบายน้ า จากบ้าน
นายสมควร จันทะสขุ ถึงบ้านนายแน่น 
พรมออ่น หมู่ 12 ทอ่ขนาด Ø 0.40 
ม. ยาว 40 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมทีางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 40 ม.ตามแบบ
องค์การบริหารสว่นต าบลสะแก

ราบ 

  48,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง 
และมทีางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นางเบี้ยว มาวัง ถึงคลองห้วยยาง หมู่ 
13 ยาว 70 ม. กวา้ง 4 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี พท.ไม่นอ้ยกว่า 280 
ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ

สัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล. ยาว 70 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมี 
พท.ไม่นอ้ยกว่า 280 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารสว่นต าบล

สะแกราบ 

  134,400   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเสน้ทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน
นายสมพร หาสียา ถึงบ้าน             
นางธานี นุ่มฝูาย หมู่ 14 ยาว 250 
ม. กว้าง 3 ม. หรอืมี พท.ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนนคสล. ยาว 250 
ม. กว้าง 3 ม. หรอืมี พท.ไม่

น้อยกว่า 750 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  360,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางมณี คูณหาร ถึงบ้านนาง
จันทร์ศรี คูณหาร หมู่ 14 ยาว 
100 ม. กว้าง 3 ม. หรือม ีพท.ไม่
น้อยกว่า 300   ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ก่อสร้างถนน ยาว 100 ม. 
กว้าง 3 ม. หรือม ีพท.ไม่น้อย

กว่า 300 ตร.ม.ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล

สะแกราบ 

  144,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน 
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าในอ่าง
ทะเลนกคุ้ม หมู่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอและมี

คุณภาพ 

ปรับปรุงคุณภาพน้ าในอ่างเก็บ
น้ า ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะแกราบ 

  300,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอและมี

คุณภาพ 

กองช่าง 

89 โครงการวางท่อระบายน้ าเส้นทาง
ไปวัดพรมจริยาราม หมู ่15 ท่อค
สล.Ø0.40ม. ยาว 100 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อคสล.
Ø0.40ม. ยาว 100 ม.      

ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ
สาธารณะ เส้นบา้นนาย เพียว 
ทองใบใหญ่ ถึงบ้านนางนิรัช 
พรมเดช หมู่ 15 จ านวน 7 จุด 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรของประชาชน 

ติดต้ังกิ่งโคมไฟสาธารณะ
จ านวน 7 จุด ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  100,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีการ
สัญจรที่ปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 
บริเวณบ้านนางเรียม ค าเวียง หมู่ 
15 ยาว 80 ม. กว้าง 4 ม. หรอื
มี พท.ไม่น้อยกว่า 320  ตร.ม. 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก ปลอดภัยใน
การสัญจรของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสัญจรไป - มา 

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว 80 
ม. กว้าง 4 ม. หรอืมี พท.ไม่
น้อยกว่า 320  ตร.ม.ตาม

แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

  150,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 

92 โครงการลอกท่อระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 15 
ระยะทาง 500 ม. 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่สะดวก 

ลอกท่อระบายน้ า ระยะทาง 
500 ม.ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

  50,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ
บ้าน                    นาง
ประนอม เจ็กกลัด หมู ่15 ทอ่ค
สล.Ø0.40 ม. จ านวน 6 ท่อน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่สะดวก 

วางท่อระบายน้ า ท่อคสล.
Ø0.40 ม. จ านวน 6 ท่อน
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 

  15,000   มีการด าเนินงาน 
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และมีทางระบายน้ าที่

สะดวก 

กองช่าง 

 
รวม 

 
 93 โครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 1,160,600 20,804,800 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
            2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 พัฒนาปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ภายในต าบล 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ 

พัฒนาปรับปรุง  ภูมิทัศน์  
พื้นท่ีสาธารณะภายใน

ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000  ปรับภูมิทัศน์ มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าหรับพักผ่อนหย่อน

ใจ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

วัดสะแกราบ 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดสะแก

ราบ 

100,000 100,000 100,000 100,000  ปรับภูมิทัศน์ เด็กเล็กมีพ้ืนท่ีในการ
เพิ่มการเรียนรู้ 

กองช่าง 

3 

 

 

 

 

 

โครงการสะแกราบเมือง
สะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ ฯ (วันแม่) 

 

 

 

เพื่อเทิดพระเกียรติ 
แสดงออกถึงความ

จงรักภักด ีร่วมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ ฯ และสร้างความ
สามัคคีใน  ผู้น าชุมชน  

ประชาชน 

ร่วมท าความสะอาด
ภายในต าบล หมู่ 1-15 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 

(วันแม่)  

22,500 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

 หมู่บ้านมีความ
สะอาด 

ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 
และสร้างความ

สามัคคีใน ผู้น าชุมชน 
ชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

            2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการ สะแกราบเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และ
ร่วมในฉลองปีโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ และสร้าง
ความสามัคคีใน  ผู้น า

ชุมชน  ประชาชน 

รวมใจ รวมพลังพัฒนา 
รักษาความสะอาดในชุมชน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 

 

22,500 

 

 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

 

 

22,500 

 

 

 

 

 

 

 

 หมู่บ้านมีความ
สะอาด 

ประชาชนแสดงออกถึง
ความจงรกัภักด ีและ
ร่วมในฉลองปีโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว ฯ และสรา้ง
ความสามัคคีใน  ผู้น า

ชุมชน  ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  4 โครงการ - - 195,000 195,000 195,000 195,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

จัดซ้ือถังขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชนมภีาชนะ
รองรับขยะอยา่งเพียงพอและ

ทั่วถึง 

จัดซื้อถังขยะ แบบล้อลาก 
2 ล้อ 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000  มีภาชนะรองรับ
ขยะที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีภาชนะ
รองรับขยะอยา่ง

เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 
 

2 เช่าที่ดินเป็นสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกิูลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบล 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 มีสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกลู 

ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลถกู
ก าจัดอย่างถูกวิธ ี

 

กองช่าง 

3 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

  216,000   มีการบริหาร
จัดการขยะใน

ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อให้มีการบริหารธนาคารน้ า
ใต้ดินอย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดท าโครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

  200,000   มีการบริหาร
ธนาคารน้ าใต้ดินใน

ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการ
ธนาคารน้ าใต้ดินใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 100,000 100,000 516,000 100,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนต้นกล้า เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้
เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จดัท าโครงการ
เยาวชนต้นกล้า 

5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละของเยาวชน เยาวชนมีจิตส านึกในการ
รักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการให้ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง ด้วย
หลัก  3  Rs 

เพื่อให้ชุมชนรู้จักการคัด
แยกขยะ 

จัดท าโครงการให้ความรู้
การคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทาง ด้วยหลัก  3  

Rs 

10,000 10,000 10,000 10,000  ประชาชนรูจ้ักการ
คัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะลดลง ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการชุมชนคัดแยกขยะ เพื่อให้ชุมชนรู้จักการคัด
แยกขยะ 

จัดท าโครงการชุมชน
คัดแยกขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนรูจ้ักการ
คัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะลดลง ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการรณรงค์การลดใช้
พลาสติกและโฟม 

เพื่อลดการใช้พลาสติก
และโฟมให้น้อยลง 

จัดท าโครงการรณรงค์
การลดใช้พลาสติก

และโฟม 

10,000 10,000 10,000 10,000  ปริมาณการใช้
พลาสติกและ 

โฟมลดลง 

ปริมาณขยะลดลง ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์ลดน้ าเสีย
จากครัวเรือน 

เพื่อให้น้ าท้ิงในครัวเรือน
สะอาดขึ้น 

จัดท าโครงการรณรงค์
ลดน้ าเสียจาก

ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000  น้ าท้ิงในครัวเรือน
สะอาดขึ้น 

น้ าท้ิงในครัวเรือน
สะอาดขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการนักสังคมสงเคราะห์
น้อย 

เพื่อให้เยาวชนมีพ้ืนฐานใน
การสังคมสงเคราะห์ 

จัดโครงการนักสังคม
สงเคราะห์น้อย 

 3,500 3,500   ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชนมีพื้นฐานใน
การสังคมสงเคราะห์ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
เยาวชนในต าบล 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
อาชีพให้เยาวชนใน

ต าบล 

 5,000 5,000 5,000  ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

ส่งเสริมอาชีพให้
เยาวชนในต าบล 

กอง 
สวัสดิการฯ 

8 โครงการเยาวชนร่วมใจรักษา
ความสะอาด 

เพือ่ให้เยาวชนร่วมใจ
รักษาความสะอาด 

จัดโครงการเยาวชน
ร่วมใจรักษาความ

สะอาด 

 5,000 5,000   ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชนร่วมใจรักษา
ความสะอาด 

กอง 
สวัสดิการฯ 

9 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ า 

จัดท าโครงการ
โครงการรณรงค์สร้าง

จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 

 3,000 5,000 3,000 3,000 ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ า 

ประชาชนมีจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

 192,000 192,000   มีการบริหาร
จัดการขยะใน

ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  10 โครงการ - - 55,000 263,500 265,500 63,000 3,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และบรรเทา
ภาวะวิกฤตโลกร้อนใน

ต าบล 

จัดกิจกรรรมปลูกต้นไม้
เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ

บรรเทาภาวะวิกฤตโลก
ร้อนในต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000  มีต้นไม้เพ่ิมขึ้น เป็นการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม  
และบรรเทาภาวะ
วิกฤตโลกร้อนใน

ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก 
เพื่อรักษาทรัพยากรดิน
และน้ าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อให้ชมุชนรู้จักการปลูก
หญ้าแฝก เพื่อรักษา
ทรัพยากรดินและน้ า 

จัดท าโครงการปลูกหญ้า
แฝก เพื่อรักษาทรัพยากร
ดินและน้ าอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 

  5,000   ประชาชนรูจ้ัก
การปลูกหญ้า
แฝก เพื่อรักษา

ทรัพยากรดินและ
น้ า 

ทรัพยากรดินและน้ า
ได้รับการรักษา 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 105,000 100,000 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ - - 450,000 658,500 1,081,500 458,000 3,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ  ด้าน 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

30,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 เด็กและเยาวชนรว่ม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.
สะแกราบ 
 

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันของเด็กศพด. 

192,000 
 

235,200 
 
 

259,700 192,000  เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 100% 

 

ส านักงานปลัด 
 

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสะแกราบ 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสะแก
ราบ    7 .37บาท/วัน(260วัน) 

จ านวน 53คน 

94,080 
 

94,080 
 

101,558 94,080  เด็กมีนมดื่ม เด็กนักเรียนได้ ดื่มนม 
100% 

 

ส านักงานปลัด 

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขตต าบลสะแกราบ  
อนุบาล 1 –ป.6 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในเขตต าบลสะแกราบ  
อนุบาล     1 –ป.6 อัตราคนละ 

7.37 บาท/วัน 260 วัน 
จ านวน 451 คน 

851,760 851,760 864,207 851,760  เด็กมีนมดื่ม เด็กนักเรียนได้  ดื่มนม 
100% 

 

ส านักงานปลัด 

5 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กมีหนังสือเรียน,
อุปกรณ์การเรียน,

เครื่องแบบนักเรียน,กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สมทบสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศพด.ต าบลสะแกราบ  ใน

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน 

20,000 
 

54,240 
 

59,890 20,000  มีสื่อการสอน เด็กนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 

จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์การเรียน
การสอน 

81,600 81,600 90,100 81,600  มีสื่อการสอน เด็กนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

7 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลสะแกราบเพือ่
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน นกัเรียน
สังกัด สพฐ. 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตต าบล 

สะแกราบและเพื่อให้
เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารกลางวันประจ าปี
งบประมาณ(2562 – 

2564) 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

ในเขตต าบลสะแกราบ 
1.โรงเรียนวัดสะแกราบ 
2.โรงเรียนวัดสะพานคง 
3.โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 

4.โรงเรียนบ้านหนองส าโรง 

1,872,000 1,872,000 1,872,000 1,872,000  เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 100% 

ส านักงานปลัด 
 

8 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 

เพื่อสร้างความกล้า  
แสดงออก สร้างความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน 

จัดท าโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

 

30,000 30,000 30,000 30,000  เด็กและเยาวชนรว่ม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงออกถึง

ความสามารถของตน 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การปลูกพืชปลอดภยัจาก
สารพิษ 

เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูก
พืชปลอดภยัจาก

สารพิษ 

จัดท าโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการปลูกพืช
ปลอดภัยจากสารพิษ 

  5,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กเรียนรู้วิธีการปลูก
พืชปลอดภยัจาก

สารพิษ 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการทัศนศึกษาสถานที่
ส าคัญในชุมชน 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัสถานที่ส าคัญ

ในชุมชน 

เด็กได้ทัศนศึกษาสถานที่
ส าคัญในชุมชน 

  3,000   เดก็ร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ส าคัญในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์
สัตว์น้ าบึงฉวาก จ.
สุพรรณบุรี 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัสัตว์น้ า 

เด็กได้ทัศนศึกษานอก
สถานที่ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์

สัตว์น้ าบึงฉวาก จ.
สุพรรณบุรี 

  20,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกบัสัตว์น้ า 

ส านักงานปลัด 
 

12 โครงการวันขึ้นปีใหม ่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่

จัดท าโครงการวันขึ้นปีใหม่   3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้ประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่

ส านักงานปลัด 

13 โครงการจัดพิธีไหว้คร ู เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีจัดพิธีไหว้คร ู

จัดท าโครงการจัดพธิีไหว้ครู   3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้ประเพณี
จัดพิธีไหว้คร ู

ส านักงานปลัด 

14 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดท าโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการเติมพลังหนูน้อยรัก
การอ่าน 

เพื่อส่งเสริมการรักการ
อ่าน 

จัดท าโครงการเติมพลังหนู
น้อยรักการอ่าน 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม ส่งเสริมการรักการอ่าน ส านักงานปลัด 

16 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดท าโครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

จัดท าโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

จัดท าโครงการหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม ส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีถวายเทียน

พรรษา 

จัดท าโครงการโครงการ
ถวายเทียนพรรษาเนื่องใน

วันเข้าพรรษา 

  5,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรูป้ระเพณี
ถวายเทียนพรรษา 

ส านักงานปลัด 
 

20 โครงการจัดงานวันมาฆบูชา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีวันมาฆบูชา 

จัดท าโครงการจัดงานวัน
มาฆบูชา 

  5,000   เด็กร่วมกจิกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ประเพณีวันมาฆบูชา 

ส านักงานปลัด 

21 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 

จัดท าโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 

  5,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้ร่วมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 

ส านักงานปลัด 

22 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดท าโครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

23 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อประชุมผู้ปกครอง จัดท าโครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

  3,000   ผู้ปกครองเขา้ร่วม
ประชมุ 

ผู้ปกครองได้มาประชุม ส านักงานปลัด 

24 โครงการกิจกรรมรอยยิ้ม
สดใสเด็กไทยปลอดโรค 

เพื่อให้เด็กปลอดโรคมี
รอยยิ้มสดใส 

จัดท าโครงการกิจกรรม
รอยยิ้มสดใสเด็กไทยปลอด

โรค 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กปลอดโรคมีรอยยิ้ม
สดใส 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.1แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการอนุรักษ์การละเล่น
พื้นเมืองแบบไทย 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
การละเล่นพื้นเมือง

แบบไทย 

จัดท าโครงการอนุรักษ์
การละเล่นพื้นเมืองแบบ

ไทย 

  3,000   เด็กร่วมกจิกรรม เด็กได้เรียนรู้
การละเล่นพื้นเมือง

แบบไทย 

ส านักงานปลัด 

26 โครงการค่าอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(3-5ปี) 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 

จัดหาอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี) 

 2,800 10,600   จ านวนเด็กที่มี
อุปกรณ์การเรียน 

เด็กมีอุปกรณ์การเรียน ส านักงานปลัด 

27 โครงการค่าหนังสือเรียน 
 (3 – 5 ปี) 

เพื่อให้เด็กมีหนังสือ
ส าหรับการเรียน 

จัดหาอุปกรณ์หนังสือ 
ส าหรับเด็ก (3-5ปี) 

 2,800 10,600   จ านวนเด็กที่มี
หนังสือเรียน 

เด็กมีหนังสือเรียน ส านักงานปลัด 

28 โครงการค่าเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับเด็กปฐมวยั 
(3-5ปี) 

เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบ
นักเรียน 

จัดหาเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็ก (3-5ปี) 

 4,200 15,900   จ านวนเด็กที่มี
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กมีเครื่องแบบ
นักเรียน 

ส านักงานปลัด 

29 โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5ปี) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5ปี) 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 17,200 22,790   จ านวนเด็กที่เขา้
ร่วมกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5ปี) 

ส านักงานปลัด 

รวม 29 โครงการ - - 3,171,440 3,255,880 3,433,345 3,161,440 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รูจ้ัก
ประเพณีลอยกระทง  สืบ

สานประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ณ วัดลิ้นทอง 

 
 
 

100,000 
 

30,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ประเพณีได้รับ 
การสืบสาน 

ประชาชนไดรู้้จกัถึง
ประเพณีวนัลอยกระทง  
สืบสานประเพณีไทย 

 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้ร่วมกันท ากจิกรรม รูถ้ึง
ประเพณีวนัสงกรานต์ รด

น้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

จัดกจิกรรมวนัสงกรานต ์
ณ วดัลิน้ทอง 

 
 
 

100,000 60,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ประเพณีได้รับ 
การสืบสาน 

ประชาชนในต าบลได้ท า
กิจกรรมรว่มกัน 
รู้ถึงประเพณีวนั

สงกรานต ์

ส านักงานปลัด 

3 โครงการประดับธงเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

เพื่อรว่มเฉลิมพระเกียรต ิ
และแสดงความจงรกัภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

ประดับธงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ตามหน่วยงานของรัฐในเขตต าบลสะแก
ราบ หน่วยงานภาคเอกชน และตาม

บ้านเรอืนประชาชน 

100,000 50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ประชาชนร่วมประดับ
ธง 

ร่วมเฉลิมพระเกียรต ิ
และแสดงความ

จงรกัภักดีตอ่สถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการสะแกราบ 
เมืองสะอาดอย่างย่ังยืน 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้ร่วมกันท าความสะอาด

ภายในชมุชน 

ร่วมท าความสะอาดภายในต าบล 
หมู่ 1-15 

 22,500 22,500   ประชาชนร่วมท า
ความสะอาด 

ชุมชนมีความสะอาด ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการประดับธงเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ฯ  

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย ์

ประดบัธงเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีตามหน่วยงานของรัฐใน
เขตต าบลสะแกราบ หน่วยงาน

ภาคเอกชน และตาม
บ้านเรือนประชาชน 

100,000 50,000 
 

100,000 

 
100,000 

 
 ประชาชนร่วม

ประดับธง 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 

และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในและภายนอก
ต าบล 

 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช ้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอกต าบล 

 
 

 

200,000 

 

 

50,000 
 
 
 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 เยาวชน/ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในต าบลมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์หา่งไกลยา

เสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 

7 โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศกาลปีใหม่ 
 

 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช ้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล 

 
 

 

 50,000 50,000   เยาวชน/ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในต าบลมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
รู้จักใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์หา่งไกลยา

เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

รวม 7 โครงการ - - 600,000 312,500 572,500 500,000 - - - - 

 



      69 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดสรรงบประมาณเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในต าบลได้รับ
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพ  

ในต าบลสะแกราบ 

 

8,736,000 

 

 

8,736,000 8,736,000 

 

 

8,736,000 

 

 

 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพและมีชีวิตความ

เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดสรรงบประมาณเบ้ียความ
พิการ 

 

เพื่อให้คนพกิารภายในต าบลไดร้ับ
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์

คนพกิาร ทีม่ีสทิธิได้รับเบ้ียยังชีพ  
ในต าบลสะแกราบ 

 

2,236,800 

 
2,236,800 

 
 

2,236,800 

 
2,236,800 

 
 ร้อยละของผู้พกิาร คนพิการมีค่าใช้จ่ายในการ

ครองชีพและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 จัดสรรงบประมาณเบ้ียยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ภายในต าบล
ได้รับสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห ์

ผู้ปุวยเอดส์  ที่มีสทิธิได้รับเบ้ีย
ยังชีพ ในต าบลสะแกราบ 

 

60,000 

 

 

60,000 
 
 
 

60,000 

 

 

60,000 

 
 ร้อยละของผู้ปุวย

เอดส ์

ผู้ปุวยโรคเอดส์มีค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพและมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติคน
พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของผู้พกิาร ประชาชน 

ผู้ด้อยโอกาส 

จัดท ากิจกรรมในการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
พิการ ประชาชน ผู้ดอ้ยโอกาส 

ภายในต าบลสะแกราบ 

30,000 

 
5,000 

 
 

5,000 

 
30,000 

 
 คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริม และพฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้พกิาร 
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการช่วยเหลอืประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของ ผู้ดอ้ยโอกาส 

จัดท ากิจกรรมในการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส ภายในต าบล

สะแกราบ 

  5,000   ผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริม และพฒันา
คุณภาพชีวิตของ 

ผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการเข้าถึงสทิธิคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร จัดท าโครงการเข้าถึงสทิธิคน
พิการ 

5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละของคนพกิาร คนพิการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการวนัผู้สูงอายุ เพื่อฝกึอบรมให้ความรู ้
แก่ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
 ร้อยละของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการ

ฝึกอบรม มีความรูเ้พิ่มขึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมเนน้การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
ชมรมผู้สงูอายุ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการเตรียมความพรอ้มสู่
สังคมสูงวัย 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดโครงการมเน้นการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

 5,000 5,000   ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดโครงการเนน้การส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการกีฬาพืน้บ้าน
ผู้สูงอายุ 

 6,000 12,000 6,000 6,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกมุาร ี

เพื่อเป็นค่าส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค ฯ 

ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค ฯ 

 15,000 15,000   ร้อยละของขอ้มูล
จ านวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค ฯ 

ข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตวต์าม

โครงการสัตว ์           
ปลอดโรค ฯ ได้อย่าง

ครบถ้วน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 14โครงการ - - 11,767,800 11,492,300 11,763,300 11,684,800 67,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

 

 

เพื่อลดจ านวนผู้ปวุยโรค
ไข้เลือดออก  ให้เหลอื
น้อยที่สุดหรือไม่มีใน

พื้นที่ 

ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อก าจัด
ยุงลาย สถานที่สุ่มเสี่ยง 

 

 

30,000 

 

 

30,000 
 
 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 โรคไข้เลือดออกลดลง จ านวนผู้ปวุยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์ฯ 
 

เพื่อปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในต าบล 

 
 
 

35,000 60,000 60,000 35,000  สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีน 

ต าบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

เพื่อให้ความรูก้าร
ปูองกันและแก้ไขปัญหา

โรคเอดส์ 

จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

 

 

5,000 5,000 5,000 5,000  ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

มีความรู้การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 สนับสนุนงบประมาณรพ.สต.จัดท า
โครงการต่างๆ ด้านสาธารณสุข 

 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสถานี
อนามัยต าบลสะแกราบ 

 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลสะแกราบ 

 

120,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
 อุดหนุน รพ.สต.ในเขต

ต าบลสะแกราบ 
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงได้รับการดูแล
รักษาห่างไกลโรคภยัไข้

เจ็บ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรี 

 
 

 

5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละของสตร ี สตรีได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานของ อสม. 

เพื่อให้ อสม.มี
งบประมาณ ในการ

บริหารจัดการกจิกรรม
ในการบริการประชาชน 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ โครงการ

พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ 
อสม. ต าบลสะแกราบ 

 
 

 

112,500 

 

 

112,500 
 
 

112,500 

 

 

112,500 

 

 

 อุดหนุน อสม. 
ต.สะแกราบ 

อสม.มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ
กิจกรรมบริการ

ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

เพื่อให้มีอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์พร้อมส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปูองกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ 
 
 

 

250,000 

 
250,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
 มีอุปกรณ์ส าหรับ

ปฏิบัติงาน 
ประชาชนในต าบล

ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการให้ความรู้ส่งเสริมการ
ผลิตบริโภคและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ

ส่งเสริมการผลิต 
บริโภคและบริการที่

เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าโครงการให้ความรู้
ส่งเสริมการผลิต บริโภคและ

บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 5,000 5,000   ร้อยละประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การส่งเสริมการผลิต 
บริโภคและบริการที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ความรู้การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

จัดโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

 5,000 5,000   ผู้ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

มีความรู้การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรค

ขาดสารไอโอดีน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการรณรงค์งดการเผาตอ
ซังข้าว 

เพื่อรณรงค์งดการ
เผาตอซงัข้าวใน
ต าบลสะแกราบ 

ประชาชนงดการเผาตอซังข้าว  3,000 3,000 3,000 3,000 มีการงดเผาตอซัง
ข้าวภายในต าบล 

งดการเผาตอซังข้าว
ในต าบลสะแกราบ 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อสร้างความ
สามัคคีในผู้น าชุมชน

และประชาชน 

ร่วมท าความสะอาดภายใน
ต าบล หมู่ 1 -15 

 5,000 5,000   หมู่บ้านมีความ
สะอาด 

สร้างความสามัคคีใน
ผู้น าชุมชนและ

ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการรณรงค์ชุมชนใช้
จักรยาน 

เพื่อลดมลพิษใน
ชุมชน 

รณรงค์ชุมชนใช้จักรยาน  5,000 5,000   ชุมชนใช้จักรยาน
เพิ่มมากขึ้น 

มลพิษในชุมชนลดลง ส านักงานปลัด 

13 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ใน
พื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข ในพื้นที่
เขตชุมชน/หมู่บ้าน 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน 

 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขประสบ
ความส าเร็จตาม

นโยบายของรัฐบาล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 13โครงการ - - 557,500 905,500 785,500 730,500 303,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าเวที
ประชาคม  

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
เสนอความตอ้งการ ในการพัฒนา

ต าบล 

จัดการประชาคมเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท า

แผนชุมชน 

20,000 

 

 

20,000 
 
 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

 ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอความต้องการ 
ในการพัฒนาต าบล 

ส านักงานปลัด 

 

 

2 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกส าโรง
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)อ าเภอ
โคกส าโรง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกส าโรงโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  20,000   มีการด าเนินงานที่
ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 อุดหนุนส านักงานคลัง
จังหวัดลพบุรีเงิน
อุดหนุนในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีและ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

อุดหนุนงบประมาณให้ส านักงาน
จังหวัดลพบุรีเพื่อจัดงานแผ่นดิน 

ฯ 

  28,000   มีการด าเนินงานที่
ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ทุกภาคส่วนร้อยละ80
ได้ร่วมจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

ส านักงานปลัด 

รวม 3โครงการ - - 20,000 20,000 68,000 20,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณ  อปพร.ต าบล
สะแกราบ 
 
 

เพื่อให้มีเจ้าที่ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในต าบล 

สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ อปพร.ต าบล
สะแกราบ ในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ในการดูแลความสงบเรียบร้อย
ในต าบลสะแกราบ 

100,000 
 
 

 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

 มีเครื่องมือเพิ่มข้ึน ประชาชนมั่นใจ  ในความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ในต าบล 

  10,000   อุบัติเหตุทางถนนใน
ต าบลลดลง 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 

ส านักงานปลัด 
 

3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ในต าบล 

  10,000   อุบัติเหตุทางถนนใน
ต าบลลดลง 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

ส านักงานปลัด 
 

4 โครงการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสา
ธารณภัยในชุมชน (อัคคีภัย) 
 
 

เพื่อให้มคีวามพร้อมเวลา
เผชิญเหตุสาธารณภัยใน

ชุมชน (อัคคีภัย) 

สามารถด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ
สาธารณภัยในชุมชน (อัคคีภัย) 

 17,262 15,000   ความพร้อมเวลาฝึก
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสา

ธารณภัยในชุมชน 
(อัคคีภัย) 

ด าเนินการตามแผนเผชิญ
เหตุสาธารณภัยในชุมชน 

(อัคคีภัย) 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

5 โครงการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัย
แล้ง 

ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง  5,000 5,000   มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

มีการช่วยเหลือบรรเทา
ภัยแล้ง 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการเฝูาระวังเหตุสาธารณภัยและ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

เฝูาระวังเหตุสาธารณภัย
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

เฝูาระวังเหตุสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

 5,000 5,000   มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

ระวังเหตุสาธารณภัยและ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ในชุมชน 

ส านักงานปลัด 

รวม 6โครงการ - - 100,000 27,262 145,000 100,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนขับขี่
ปลอดภัย 

เพื่อให้ความรูเ้ยาวชน 

ขับขี่ปลอดภยั 
จัดกิจกรรมเยาวชนขับขี่

ปลอดภัย 

 

3,000  3,000 3,000  ร้อยละของเยาวชน เยาวชนมีความรูก้าร
ขับขี่ปลอดภยั 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการเยาวชนจิตอาสา 

พัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้ความรู้เยาวชน 

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา

พัฒนาท้องถิ่น 

 

3,000 3,000 3,000 3,000  ร้อยละของเยาวชน เยาวชนมีความรู้จิต
อาสาพัฒนาทอ้งถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

เยาวชน 
เพื่อส่งเสริม 

คุณธรรมเยาวชน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

เยาวชน 

 

3,000 3,000 3,000 3,000  ร้อยละของเยาวชน เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการปูองกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกบัการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

จัดท าโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
 มีการด าเนินงานที่

ส าเร็จตามเปูาหมาย 
ประชาชนในต าบลสะแก
ราบ ห่างไกลยาเสพ

ติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการปูองกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 อ าเภอโคกส าโรง  

เพื่อต่อตา้นยาเสพติด 

และประชาชนหา่งไกล 

ยาเสพตดิ 

อุดหนุนศูนยป์ฏิบัตกิารต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติด อ.โคกส าโรง 
จัดกจิกรรมต่อต้านยาเสพติด 

50,000 

 

50,000 
 
 

50,000 

 
50,000 

 
 จัดกจิกรรมต่อต้าน

ยาเสพติด 

ประชาชนในต าบล
ห่างไกลยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการปูองกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในเยาวชน 
จัดท าปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในเยาวชน 
12,000 12,000 12,000 12,000  ร้อยละของเยาวชน เยาวชนมีความรู้ในการ

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการเยาวชนหา่งไกล 

ยาเสพติด 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในเยาวชน 

จัดโครงการเยาวชนห่างไกล 

ยาเสพติด 

  12,000   ร้อยละของ
เยาวชน 

เยาวชนมีความรู้ใน
การปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรี 

กับเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้สตรีในต าบลสะแก

ราบมีความเข้มแข็ง 
จัดโครงการพัฒนาแม่บา้น

สตรีเศรษฐกิจพอเพียง 
5,000 5,000 5,000 5,000  ร้อยละของประชาชน มีความรู้วันสตรีสากล กองสวัสดิการ

สังคม 

9 โครงการส่งเสริมภาวะ 
ผู้น าสตรีในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าสตรี
ในชุมชน 

จัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้น า
สตรีในชุมชน 

5,000  5,000 5,000  ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมภาวะผู้น า
สตรีในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการปูองกันและ 
ลดความรุนแรงในสตรี 

เพื่อปูองกันและลดความ
รุนแรงในสตรี 

จัดโครงการปูองกันและลด
ความรุนแรงในสตรี 

5,000  5,000 5,000  ร้อยละของประชาชน ปูองกันและลดความ
รุนแรงในสตรี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 ปูองกันและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 ที่เกิดจากสาธารณภัย   

เพื่อปอูงกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจาก

สาธารณภยั 

ช่วยเหลือประชาชนในต าบล
ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ภัยพิบัติตา่ง ๆ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลอื 

ปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ที่เกิดจาก

สาธารณภยั 

กองช่าง 
 

12 โครงการพลังสตรีใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมร่วมใจคัดแยกขยะ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสตรีร่วมใจคัด
แยกขยะ 

จัดโครงการส่งเสริมสตรีใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมร่วมใจคัดแยก

ขยะชุมชน 

  10,000   ร้อยละของ
ประชาชน 

ส่งเสริมสตรีร่วมใจคัด
แยกขยะ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการส่งเสริมความรู้
กฎหมายที่สตรีควรรู้ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
กฎหมายที่สตรีควรรู้ 

จัดโครงการส่งเสริมความรู้
กฎหมายที่สตรีควรรู้ 

  5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชน 

ส่งเสริมความรู้
กฎหมายที่สตรีควรรู้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสร้างความอบอุ่นลด
ความรุนแรงในครอบครัว 

เพื่อปูองกันและลดความ
รุนแรงในครอบครัว 

จัดโครงการสร้างความอบอุ่น
ลดความรุนแรงในครอบครัว 

 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชน 

ปูองกันและลดความ
รุนแรงในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน เพื่อส่งเสริมผู้สูงวัยมีความ
ใส่ใจลูกหลาน 

จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
ลูกหลาน 

 5,000 5,000   ร้อยละของ
ประชาชน 

ส่งเสริมผู้สูงวัยมี
ความใส่ใจลูกหลาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการเยาวชนวัยเรียน ไม่
เส่ียงเอดส์ 

เพื่อให้ความรู้การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์

จัดโครงการเยาวชนวัยเรียน 
ไม่เส่ียงเอดส์ 

 3,500 3,500 3,500 3,500 เยาวชนผู้ร่วม
โครงการมีความรู้

เพิ่มขึ้น 

เยาวชนความรู้การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

17 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอโคกส าโรง 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน พลัง

แผ่นดิน ชุมชนและอปท.
ในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอโคกส าโรง 

 50,000 50,000 50,000  มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประสบความส าเร็จ
ตามนโยบายของ

รัฐบาล 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก
และประชาชนที่เกีย่วกับภยั
ต่าง ๆ 

เพื่อให้ความรู้เด็กและ
ประชาชนที่เกี่ยวกับภัย

ต่าง ๆ 

เด็กและประชาชนมีความรู้ที่
เกี่ยวกบัภยัต่าง ๆ 

 3,000 5,000   เด็กและ
ประชาชนมี

ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ภัยต่าง ๆเพิ่มขึ้น 

เด็กและประชาชนมี
ความรู้ที่เกี่ยวกับภัย

ต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า                                    
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนริภัย 

เพื่อรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
สวมหมวกนริภัย 

 

 3,000 5,000   มีการสวมหมวก
นิรภัยเพิม่ขึ้น 

ผู้ขับข่ี
จักรยานยนต์มี
การสวมหมก

นิรภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการให้ความรู้แก่
เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยบนถนน 

เพื่อให้ความรู้เยาวชน 

ขับข่ีปลอดภัย 
จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่เด็กในโรงเรียน

เกี่ยวกับความปลอดภัย
บนถนน 

 

 3,000 5,000   ร้อยละของ
เยาวชน 

เยาวชนมีความรู้
การขับขี่
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 20 โครงการ - - 216,000 275,500 321,500 279,500 13,500 - - - 
รวม

ทั้งสิ้น 
92 โครงการ   16,432,740 16,288,942 17,089145 16,476,240 383,500    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในต าบล 

10,000 10,000 15,000 10,000  ประชาชนมี
อาชีพเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนใน

ต าบล 

กองสวัสดิการฯ 
 

2 โครงการฝึกอาชีพท าขนม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000  ประชาชนมี
อาชีพเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนใน

ต าบล 
 

กองสวัสดิการฯ 
 

3 โครงการฝึกอาชีพด้านอาหาร
ไทย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในต าบล 

6,000 6,000 6,000 6,000  ประชาชนมี
อาชีพเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนใน

ต าบล 
 

กองสวัสดิการฯ 
 

4 โครงการพัฒนาแม่บ้านสตรี
กับเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาแม่บ้าน
สตรีกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดกิจกรรมพัฒนาแม่บ้าน
สตรีกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชน 

พัฒนาแม่บ้าน
สตรีกับเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กองสวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีการ
ท าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สตรีแม่บ้านการท า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีการท าผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5,000 5,000 5,000  สตรีแม่บ้านมีการ
ท าผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมาขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพสตรี
แม่บ้านการท า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กองสวัสดิการฯ 

6 โครงการฝึกอาชีพส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นให้ประชาชนใน

ต าบล 

 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนมีอาชพี
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในต าบล 

กองสวัสดิการฯ 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีระยะ
สั้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
สตรีระยะสั้นในต าบล 

  20,000   สตรีมีอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพสตรี
ในต าบล 

กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน 

จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน 

 5,000 5,000   ประชาชนมี
ความรู้

ความสามารถใน
การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชนมีการพัฒนา 

กองสวัสดิการฯ 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนในต าบล 

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกร 

 5,000 5,000 5,000 5,000 เกษตรกรในชุมชน
มีอาชีพเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรในต าบล 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 9 โครงการ - - 31,000 52,000 77,000 47,000 16,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับท้องถิ่นและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น า
ท้องถิ่น พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

 

ส่งพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างฝึกอบรมในเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัตหิน้าที ่
 
 

 

400,000 

 
400,000 

 
 

400,000 

 
400,000 

 
 พนักงานและลูกจ้าง

ได้รับการฝึกอบรม 
พนักงานส่วน
ต าบลและ

ลูกจ้างมีความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

 

 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้น า
ท้องถิ่น พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน 

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้งอบรม

คุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน 

 
 

 

 5,000 5,000   พนักงานและลูกจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
อบต. ผู้น า
ท้องถิ่น 

พนักงานส่วน
ต าบล 

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างมีความรู้

ความเข้าใจใน
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การท างาน 

 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บ ารุงรักษาหรือจดัหา
วัสดุ อุปกรณ์ Internet 

เพื่อบริการประชาชน 

10,000 

 
10,000 27,000 

 
10,000 

 
 วัสดุ อุปกรณ์ที่

เพิ่มขึ้น 
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ได้รับการ
พัฒนา 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการประชาสมัพันธ์ผลงาน 
อบต. 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ผลงาน อบต.ให้
ประชาชนทราบ 

จัดท าเอกสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ผลงาน

ของ อบต. 

60,000 

 
60,000 

 
 

60,000 

 
60,000 

 
 จัดท าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์
รูปแบบปฏิทิน 

ประชาสมัพันธ์
ผลงาน อบต.
ให้ประชาชน

ทราบ 

ส านักงานปลัด 

 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ 

จัดท าเอกสารเพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจของ

ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแก

ราบ 

  25,000   ส ารวจความพึง
พอใจของ

ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแก

ราบ 

ทราบความพึง
พอใจของ

ประชาชนของ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลสะแก

ราบ 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระยุบสภา 
และกรณีแทนต าแหน่งว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้ง
ใหม่)รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธก์ารรณรงค์หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
ตามระบบ

ประชาธิปไตย เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งเลือกบุคคล
ที่มีคุณภาพเข้ามาท า
หน้าที่ในการบริหาร
องค์การบริหารส่วน

ต าบลสะแกราบ 

จ านวนผู้มีสิทธิทีอ่อกมาใช้
สิทธิในการเลือกตั้งตาม
เกณฑ ์

  100,000   ร้อยละ 70 ของ
ผู้มีสิทธิออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

-ได้นายก
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
สะแกราบและ
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

สะแกราบซ่ึงมา
จากการ

เลือกตั้งของ
ประชาชนอยา่ง

แท้จริง 

-ประชาชนใช้
สิทธิในการ
เลือกตั้งตาม

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 470,000 475,000 617,000 470,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ     
5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินและจัดเกบ็
รายได ้

เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได ้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าระบบแผนท่ีภาษี
ทะเบียนทรัพยส์ินและ

จัดเก็บรายได ้

 

 

50,000 50,000 100,000 50,000  เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การจัดเก็บภาษี

และอบต.
สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ 100 % 

 

กองคลัง 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกราบ 

เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได ้

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล
สะแกราบ 

 

 

10,000 

 
10,000 10,000 10,000  เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บภาษ ี
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การจัดเก็บภาษี

และอบต.
สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ 100 % 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ - - 60,000 60,000 110,000 60,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ    อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ    
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่ารางวัดท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรางวัดท่ี
สาธารณประโยชน์ 

- 15,000 15,000 15,000 - เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - - 15,000 15,000 15,000 - - - - 
รวม 9 โครงการ - - 530,000 550,000 742,000 545,000 - - - - 

 
 

 

 

 

 

 


