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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินการ   โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /
โครงการ  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขึ้น เพ่ือจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
 

                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

สารบัญ 
 
  เร่ือง                                                                                  หน้า 
 

      ส่วนที่ ๑   บทน า 
      บทน า          ๑ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๒ 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๓ 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       ๓ 
 

      ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
      บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ               ๔ 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ               5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน     ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 
ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนโพธิ์ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นี้ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้นอีกด้วย 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  (หมวด 5 ข้อ 26)   ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆที่จะด าเนินการ
จริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ 

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 
 2.  เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.  เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 
 4.  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
 6.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  
และประชาชน 
 7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้  ตามแผนการ 
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
  2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและด าเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง 
  5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป 
  6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
  7.  ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
  8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล     
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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แผนผังการจัดท าแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

จัดท าร่างแผนด าเนินการ 

 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

 

หน่วยงานอื่น 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ           
  1.1 แผนงานการเกษตร 2 4.65 437,000 3.55 อบต.ดอนโพธิ์ 

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.33 50,000 0.41 อบต.ดอนโพธิ์ 

รวม 3 6.98 487,000 3.96   
2. ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้           
  2.1 แผนงานการศึกษา 8 18.60 2,717,698 22.07 อบต.ดอนโพธิ์ 

รวม 8 18.60 2,717,698 22.07   
3. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่           
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 20.93 640,500 5.20 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบความสงบภายใน 5 11.63 390,000 3.17 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 4.65 130,000 1.06 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 11.63 1,838,800 14.94 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.65 60,000 0.49 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 13.95 268,000 2.18 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.7 แผนงานการเกษตร 1 2.33 50,000 0.41 อบต.ดอนโพธิ์ 

  3.8 แผนงานงบกลาง 2 4.65 5,730,000 46.54 อบต.ดอนโพธิ์ 

รวม 32 74.42 9,107,300 73.97   

รวมทั้งสิ้น 43 100.00 12,311,998 100.00   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 
1.  ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

               
 

     1.1  แผนงานการเกษตร                               

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ขุดล าลางอ้ายด้วน   เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุล าลางอ้ายด้วน 

ขนาด กว้าง 5 เมตร  
ยาว 440 เมตร ลึก 2 เมตร 
พร้อมสรา้งคันดินฝั่งขวา  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 440 
เมตร สูง 1 เมตร  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

148,000 หมู่ 6 กองช่าง                         

2 วางท่อระบายน้ า  พร้อม
ประตูปดิ - เปิดน้ า  
ศาลากลางหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง 
ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  
จ านวน 15 ท่อน พร้อมก่อสร้าง
ประตู ปิด - เปิดน้ า จ านวน 1 ชุด 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

289,000 หมู่ 7 กองช่าง                         

 
 

แบบ  ผด.02 
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    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

            
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกิจกรรมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจัดโครงการกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000  อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั 
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 2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ 
 

 
                  2.1  แผนงานการศึกษา     
            

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2561 

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

   
 

        

2 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

151,900 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

           

3 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
เรียนการสอน ส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 1,700 บาท/
ปี จ านวน 31 คน 
 

52,700 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 

          

4 โครงการฝึกอบรม
และสัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้ง
การทัศนศึกษาดูงาน 
 

10,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

       
 

    

5 อาหารเสริม(นม) 
เด็กนักเรียน 

จัดซื้อนมส าหรับเด็ก
นักเรียน จ านวน 290 คน 

555,698 1.โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ   
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 หลัง  ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์

9,400 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

      
 

     

7 โครงการปรับปรุง
ร้านค้าชุมชนเป็น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

772,000 หมู่ 3 กอง
การศึกษา 

    
 

       

8 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที ่

จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน ส าหรับ
เด็กนักเรยีนในเขตพื้นท่ี ระดับ
ปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 3 โรงเรียน จ านวนเด็ก
นักเรียน 284 คน คนละ 20 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน 

1,136,000 โรงเรียน 
ในเขตพื้นท่ี 

กอง
การศึกษา  
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               

 
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

            

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
ฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการ
ทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

200,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั    
 

        

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์บริการร่วม (ช่ัวคราว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดศูนย์บริการร่วม(ช่ัวคราว) 
ส าหรับบริการประชาชน 

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั    
 

        

3 ค่าใช้จ่ายโครงการ
เกี่ยวกับการปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์ 

50,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั      
 

      

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา  และ
ผู้บริหาร อบต.ดอนโพธิ์ ตาม
กฎหมายก าหนด 

300,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั        
 

    

5 จัดซื้อเครื่องผสม
สัญญาณเสียง 

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง 
จ านวน 1 เครื่อง 

11,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั        
 

    

6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  2  
เครื่อง  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 
ICT 
 
 
 

5,600 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลัด    
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ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อุดหนุนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกล าพาน 
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์ประสานงานราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

 20,000  อบต.อนโพธิ ์ ส านักปลดั                         

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จ านวน 1 เครื่อง 

 16,000 
  

อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กองคลัง                         

9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ ICT  
จ านวน  1  เครื่อง 

7,900 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กองคลัง    
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               
 

     3.2  แผนงานการรักษาความสงบความสงบภายใน   
            

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม  สมาชิก  
อปพร.และทีมกูภ้ัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร. และทมี
กู้ภัย ประจ า อบต. 

60,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั    
 

        

2 ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

60,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั    
 

        

3 อุดหนุนสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ี 

เพื่อจ่ายค่าสนับสนุน รร. 
สพฐ. ในพื้นที่ จ านวน 3 
โรงเรียน ในการการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 

50,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั       
 

     

4 ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ  
 

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั 
 

           

5 ค่าจัดซื้อชุดผจญ
เพลิง 

จัดซื้อชุดผจญเพลิงใน
อาคารมาตรฐาน NFPa  
จ านวน 2 ชุด รายละเอียด
ตามที ่อบต.ก าหนด 
 

190,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั     
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               
 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข       
            

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
 งบประมาณ  

 (บาท)  
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการด้านการ

สาธารณสุข 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
การสาธารณสุข 

70,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั  
 

          

2 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

อุดหนุน อสม. จ านวน 8 
หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท 

60,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั    
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

  
 

            

 
    3.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

            
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  1  เครือ่ง  

ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ICT 
 2,800  อบต. 

ดอนโพธ์ิ 
กองช่าง    

 

        

2 ก่อสร้าง คสล.  
(ต่อจากโครงการเดมิ) 
ม.4 - ม.3 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 612 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลท่าง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

379,000 หมู่ 4 กองช่าง       
 

     

3 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  

หอถังสูงขนาดความจ ุ8 ลบ.ม.  
ตามแบบมาตรฐาน ข กรมโยธาธิการ 
จ านวน 1 แห่ง พร้อมวางท่อประปา 
pvc ชนดิปลายธรรมดา ช้ัน 8.5  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  
จ านวน 400 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

487,000 หมู่ 8 กองช่าง    
 

        

4 ปรับปรุงถนน  คสล. 
จากหน้าวัด - บ้าน
นายจ ารสั  บุญคลา้ย   

ปรับปรุงถนนบริเวณที่ช ารุด  
โดยการตอกเสาเข็ม คอนกรตีอัดแรง
และก่อสร้างก าแพงกันดิน  
กว้าง 1 เมตร ยาว 60 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

485,000 หมู่ 1 กองช่าง       
 

     

5 ลงลูกรังถนนสาย
หนองรี 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,320 ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่น 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

485,000 หมู่ 2 กองช่าง       
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               

 
    3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

            
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดเวทีประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบล หมู่บา้น หรืออ่ืนๆ  

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั       
 

     

2 กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม/
โครงการกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั        
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               
 

     3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
            

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในพิธีการ

ศาสนาหรือรัฐพิธ ี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพิธีทางศาสนา หรือรัฐพิธ ี 

50,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

 

           

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี หรือส าหรับ
ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขั้นตามที่
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 

40,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

   
 

        

3 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น โครงการ
ค่ายเยาวชน กีฬาเยาวชน การ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาเด็กและ
เยาวชน 

100,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

      
 

     

4 ส่งเสริมการจัด
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

30,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

 
 

          

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุและคน
พิการ    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาผูสู้งอายุและผู้พิการ 
เช่น โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ
งานประเพณสีงกรานต์ ประจ าปี 
2561 พาผู้สูงอายไุหว้พระ 

20,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

      
 

     

6 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดลพบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ ์

28,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 
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3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

               

 
     3.1  แผนงานการเกษตร       

            
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คลองสวยน้ าใส ไร้

ผักตบชวา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรม ตามโครงการ
คลองสวยน้ าใส ไร้
ผักตบชวา  

50,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

กองช่าง     
 

       

 
 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

              

 
    1.1  แผนงานงบกลาง    

            
ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อเป็นสวสัดิการให้แก่
ประชาชนท่ีมีอาย ุ 60  ปี
ขึ้นไป 

 4,578,000  อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

 

           

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้แกผู่้
พิการ 

 1,152,000 อบต. 
ดอนโพธ์ิ 

 

           

 
 
 
 


