
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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๙๙ โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เหมือง  
ชอนร่วม ถึง นานางสม  ต่างสี  หมู่
ท่ี1  ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอสระ
โบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ 
และคลองมีความลึกมาก
ขึ น

ระยะทางการขุดลอก 
 1,500  เมตร

- - 300,000    300,000   - ระยะทางใน
การขุดลอก

คลอง

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร พื นท่ี
ท่ีตื นเขินได้รับ
การขุดลอก

กองช่าง

๑๐๐ โครงการขุดลอกคลองเหมืองนา
นายภู ถึง ห้วยตาครุ  หมู่ท่ี 1    
ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ 
จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

- - 300,000    - 300,000   ระยะทางใน
การขุดลอก

คลอง

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

๑๐๑ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยตาครุ  
จ านวน 4 จุด  หมู่ท่ี 1          
ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

ซ่อมแซมฝายห้วยตา
ครุ  จ านวน 4 จุด

- - 300,000    300,000   - จ านวนฝายท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ฝายท่ีช ารุดได้รับ
การซ่อมแซม  
เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
๑.๑ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

๑.๑ แผนงานการเกษตร
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๑๐๒ โครงการซ่อมแซมถนนฝายน  าล้น  
ตรงข้างบ้าน  นายแหนง  คงภักดี  
หมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอ
สระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

ซ่อมแซมฝายน  าล้น
ตรงข้างบ้านนาย
แหนง  คงภักดี  
จ านวน 1 จุด

- - 120,000    - 120,000   จ านวนฝายท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ฝายท่ีช ารุดได้รับ
การซ่อมแซม  
เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

๑๐๓ โครงการวางท่อเพ่ือน าน  าเข้าสระ
หลวง 1  พร้อมถมดิน  หมู่ท่ี 4  
ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี  อ าเภอสระโบสถ์

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

วางท่อเพ่ือน าน  าเข้า
สระหลวง 1

- - 25,000      25,000     - ระยะทางใน
การวางท่อ

เพ่ือกักเก็บน  าไว้
ใช้ท าการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๐๔ โครงการเทลานตากพืชผลการ
การเกษตร ท่ีสาธารณะประโยชนย์ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้ประชาชนได้มีพื นท่ี
ใช้สอยร่วมกัน

เทลานตากพืชผลการ
การเกษตร ท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วย
ใหญ่ อ าเภอสระโบสถ์
 จังหวัดลพบุรี

- - 20,000      20,000     20,000     จ านวนลาน
ตากพืชผล
การเกษตร

ประชาชนได้มี
พื นท่ีใช้สอย
ร่วมกันเพ่ิมขึ น

ก่องช่าง

๑๐๕ โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  จ านวน 3 จุด  หมู่ท่ี 5
 ต าบลทุ่งท่าช้าง  อ าเภอสระโบสถ์ 
จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

จ านวนบ่อบาดาล 3 
จุด

- - 360,000    360,000   - จ านวนบ่อ 
บาดาล

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

ก่องช่าง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๑๐๖ โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เสายนา
นางก๋ิม ถึง นานายสมนึก  หมู่ท่ี 4
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่ง
ท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัด
ลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ 
และคลองมีความลึกมาก
ขึ น

ระยะทางการขุดลอก 
 1,600เมตร  กว้าง 
3เมตร ลึก 2.5 เมตร

- - 200,000    200,000   - ระยะทางใน
การขุดลอก

คลอง

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร พื นท่ี
ท่ีตื นเขินได้รับ
การขุดลอก

กองช่าง

๑๐๗ โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นบริเวณ
นานายบ๋ิน   หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งท่า
ช้าง  อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

- - 250,000    250,000   250,000   จ านวนฝาย  
 น  าล้น

เพ่ือกักเก็บน  าไว้
ใช้ท าการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๐๘ โครงการก่อสร้างฝายน  าลาดในคัน
คลอง บริเวณนานางเสถียร  เกื อกลู
 หมู่ท่ี 2  ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอ
สระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

โดยปากคลองกว้าง 8
 เมตร ลึก 3 เมตร

- - 150,000    150,000   - จ านวนฝาย
น  าลาด

เพ่ือกักเก็บน  าไว้
ใช้ท าการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๐๙ โครงการขุดคลอกซอยสายบ้านนาย
แอ ถึง รอยต่อต าบลสะแกราบ  
อ าเภอโคกส าโรง หมู่ท่ี 2     ต าบล
ทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัด
ลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

ขนาดถนนกว้าง 
5.20เมตรยาว 
2,500 เมตร  ลึก 1 
เมตร

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระยะทางใน
การขุดลอก

คลอง

เพ่ือกักเก็บน  าไว้
ใช้ท าการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๑๐ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าวัง
กระทะ  หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

ลึก 5 เมตร  พื นท่ี 2 
ไร่

- ๓๐๐,๐๐๐ - - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนอ่าง
เก็บน  าท่ีขุด

ลอก

เพ่ือกักเก็บน  าไว้
ใช้ท าการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๑๑๑ โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน  าบ้าน
อ่างทอง  หมู่ท่ี 3  ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

ซ่อมแซมฝายเก็บน  า ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนอ่าง
เก็บน  าท่ีขุด

ลอก

เพ่ือกักเก็บน  า
ไว้ใช้ท า
การเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๑๒ โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 
ติดถนนด าสายบ้านอ่างทอง บริเวณ
หน้านางกังวล ถึง บ้านนายบุญชอบ
 หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอ
สระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ท า
การเกษตรเพียงพอ

ยาว 500 เมตร       
      3 เมตร

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - ระยะทาง
เหมือง

เพ่ือกักเก็บน  า
ไว้ใช้ท า
การเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

๑๑๓ โครงการขุดลอกคลองบ้านสามแยก
บริเวณไร่นางนวลพรรณ  กะมโน ถึง
 ไร่นายสมบัติ  แก้วล้อม หมู่ท่ี 6  
ต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอสระโบสถ์  
จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

ยาว 1,500 เมตร 
ปากคลองกว้าง 3 
เมตร  ลึก 1.5 เมตร

- - - 150,000   150,000   ระยะทางใน
การขุดลอก

คลอง

เกษตรกรมีน  า
ใช้เพียงพอ 
และเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๑๑๔ โครงการซ่อมแซมฝายน  าลาดข้าง
บ้านนางขวัญใจ ชุมแพ หมู่ท่ี 4 
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ์ 
จังหวัดลพบุรี

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  าใช้
ท าการเกษตรเพียงพอ

ซ่อมแซมฝายน  าลาด
ข้างบ้านนางขวัญใจ 
ชุมแพ

- 150,000   150,000    150,000   150,000   ความพึง
พอใจร้อยละ

 60 ของ
ผู้รับบริการ

เกษตรกรมีน  าใช้
เพียงพอ และ

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

รวม ๗,๑๐๘,๐๐๐ ๒๙,๗๖๐,๐๐๐ ๑๓,๓๐๔,๐๐๐ ๒๘,๖๔๐,๐๐๐ ๔๓,๕๓๘,๐๐๐ - - -114  โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิต)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลลัพธ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ


