
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาฃนให้มีสุขภาวะที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิม่ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1  แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 

 

 

59 
แบบ ผ.01 

1 โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
การพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

20,000 
 

 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กและเยาวชน
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ส านักงานปลัด 
 

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต าบลสะแกราบ 
 

เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สะแกราบ ที่
มั่นคง ถาวร เป็นของตนเอง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กล็ก 
อบต.สะแกราบ ตามแบบแปลนอบต. 
 

3,000,000 
 

 3,000,000 
 

3,000,000 
 

จ านวนอาคารที่
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีสถานที่ส าหรับ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

3 ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.สะแกราบ 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันของเด็กศพด. อัตราคนละ 20 
บาท/วัน (280 วัน)จ านวน 47 คน 

205,800 
 

 
 
 

205,800 
 

205,800 
 

เด็กมีอาหาร
กลางวัน

รับประทาน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 100% 
 

ส านักงานปลัด 
 

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสะแกราบ 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสะแกราบ    7 
บาท/วัน(280วัน) จ านวน 47 คน 

80,481 
 

 
 

80,481 
 

80,481 
 

เด็กมีนมด่ืม เด็กนักเรียนได้ ด่ืมนม 
100% 
 

ส านักงานปลัด 

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

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนใน
เขตต าบลสะแกราบ  อนุบาล     1 –ป.
6 อัตราคนละ 7 บาท/วัน 260 วัน 
จ านวน  531 คน 

956,184 
 
 

 
 
 

956,184 
 
 

956,184 
 
 

เด็กมีนมด่ืม เด็กนักเรียนได้  ด่ืมนม 
100% 
 

ส านักงานปลัด 

6 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 

สมทบสนับสนุนงบประมาณให้กับ
ศพด.ต าบลสะแกราบ  ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

20,000 
 

 
 

20,000 20,000 มีสื่อการสอน เด็กนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

7 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 71,400  71,400 71,400 มีสื่อการสอน เด็กนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาฃนให้มีสุขภาวะที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เพิม่ขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.1  แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 2560 (บาท)  2561 (บาท) 2562 (บาท) 

 

 

60 
แบบ ผ.01 

8 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตต าบล
สะแกราบ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณให้กับรร.ในเขต
ต าบลสะแกราบ  อัตราคนละ 20บาท/
วัน (200 วัน)จ านวน  499 คน 

1,996,000 
 

 
 

1,996,000 
 

1,996,000 
 

เด็กมีอาหาร
กลางวัน

รับประทาน 

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 100% 

ส านักงานปลัด 
งบฯ60 
*60 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2558   
 

เพื่อสร้างความกล้า  
แสดงออก สร้างความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน 

จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2558 
 

30,000 
 
 

 
 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

เด็กและเยาวชน
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีโอกาส
แสดงออกถึงความสามรถ
ของตน 

ส านักงานปลัด 

10 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล  ขนาด 
60X120X50  เซนติเมตร 

เพื่อให้เด็กอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 

โต๊ะนักเรียนอนุบาล  ขนาด 
60X120X50  เซนติเมตร  จ านวน  
6  ตัว 

9,600  - - มีสื่อการสอน มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียน ส านักงานปลัด 
ศูนย์ฯเด็ก 

11 จัดซื้อเคร่ืองเล่นพลาสติกชิงช้า
หรรษา 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและ
พัฒนาการดี 

เคร่ืองเล่นพลาสติกชิงช้าหรรษา  
จ านวน  1  ชุด 

11,000  - - มีสื่อการสอน เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ส านักงานปลัด 
ศูนย์ฯเด็ก 

12 จัดซื้อเคร่ืองเล่นพลาสติกบ่อบอล  
หรรษา 6 ด้าน 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและ
พัฒนาการดี 

เคร่ืองเล่นพลาสติกบ่อบอล  หรรษา 
6 ด้าน  จ านวน  1  ชุด 

15,000  - - มีสื่อการสอน เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ส านักงานปลัด 
ศูนย์ฯเด็ก 

13 จัดซื้อเคร่ืองเล่นพลาสติกสไลเดอร์
พร้อมชิงช้า 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและ
พัฒนาการดี 

เคร่ืองเล่นพลาสติกสไลเดอร์พร้อม
ชิงช้า  จ านวน  1  ชุด 

18,000  - - มีสื่อการสอน เด็กและเยาวชนมีการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

ส านักงานปลัด 
ศูนย์ฯเด็ก 

14 จัดซื้อเคร่ืองเล่นพลาสติกบ้าน
กระดานเลื่อนแสนสนุก 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและ
พัฒนาการดี 

เคร่ืองเล่นพลาสติกบ้านกระดานเลื่อน
แสนสนุก  จ านวน  1  ชุด 

40,000  - - มีสื่อการสอน เด็กและเยาวชนมีการ
พฒันาในทุก ๆ ด้าน 

ส านักงานปลัด 
ศูนย์ฯเด็ก 

 


