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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 
 
ส่วนที ่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลดอนโพธิ์  เป็นชื่อก าหนดหรือตั้งขึ้นตามสภาพพ้ืนที่เดิม  กล่าวคือ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  มีล าน้ า ล าราง  หนอง  บึงจ านวนมาก  แต่พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนและมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่
ในบริเวณจ านวนมาก  ราษฎรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จึงได้ตั้งชื่อตามสภาพที่เป็นอยู่  ซึ่งเป็นจุดเด่นเห็นได้ชัดเจน  
การตั้งบ้านเรือนของราษฎรแต่เดิมมักตั้งอยู่ตามแนวล าน้ า  ล าห้วย  หรือใกล้เคียง  เนื่องจากการสัญจรส่วน
ใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง  ถนนหนทางไม่มี  จะมีแต่ทางเท้า  การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1   ต าบลดอนโพธิ์    อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ระยะห่างจาก
อ าเภอเมืองลพบุรี  ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดเขตต าบลตะลุงและต าบลโคกล าพาน  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดเขตต าบลบ้านกลับและต าบลดอนทอง  อ.หนองโดน  จ.สระบุรี 
ทิศใต้   ติดเขตต าบลไผ่หลิวและต าบลดงตะงาว  อ.ดอนพุด  จ.สระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดเขตต าบลงิ้วรายและต าบลโก่งธนู  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศจากรายงานการส ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน  2532  พ้ืนที่ต าบล

ดอนโพธิ์มีลักษณะ  ที่ราบน้ าท่วมถึง  เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าใหญ่ในฤดูน้ าหลากแต่ละปี  น้ าจาก
ล าคลองจะไหลท่วมแล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี  ท าให้เกิดมีสภาพเป็นที่ราบ  มีความลาดเทน้อย
กว่า  1  เปอร์เซ็นต์  พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล  2 – 20  เมตร 

1.3 ลักษณะของดิน 
การศึกษาและการส ารวจทรัพยากรดิน  ของกองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรม

พัฒนาที่ดิน  ได้ส ารวจพื้นที่ต าบลดอนโพธิ์  ดังนี้ 
สภาพพื้นที่    ราบเรียบ  มีความลาดชันร้อยละ  0 – 1  
ภูมิสัณฐาน    ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงในภาคกลาง 
วัตถุต้นก าเนิด  ตะกอนน้ าพาบริเวณท่ีต่ าในแอ่งที่ราบน้ าท่วม 
การระบายน้ า    เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก  ดินบน  เนื้อดินเป็นดินเหนียว  สีเทาเข้มหรือ

สีน้ าตาลปนเทา  มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีแดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดิน  เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง  
(pH 6.0 - 8.0)  ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและสีเทา  มีจุประสีน้ าตาล  สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสี
น้ าตาลเข้ม  พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง  ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลาง  (pH 6.0)  ในดินบน  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง  (pH 6.0 - 8.0)  ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวสีเขียวมะกอก  สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง  (pH 8.0) 

ข้อจ ากัด     เป็นที่ลุ่มต่ า  มักมีน้ าท่วมลึก  80  ซม.  นาน 7 – 8  
เดือนในช่วงฤดูฝน 
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แผนที่ชุดดิน  ต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
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1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของแหล่งน้ าต าบลดอนโพธิ์  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  80  เปอร์เซ็นต์    แหล่ง

น้ าจากล ารางสาธารณะ  20  เปอร์เซ็นต์  ประกอบด้วย 
 

ข้อมูลแหล่งน้ าต าบลดอนโพธิ์ 

ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า ตั้งอยู่หมู่ที่ สภาพของแหล่งน้ า 

1 ล าหนองลีใน 1 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
2 ล าหนองลีนอกหรือหนองถนน 1 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
3 หนองโสน 2 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
4 ปลายคลองงิ้วราย 3 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
5 หนองอ้อ 3 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
6 หนองยาวเขียว 3 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
7 ล ารางตาคราม 4 เป็นหนองน้ าสาธารณะ 
8 หนองสังวาลย์ 4 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
9 หนองศรีษะกระบือ 5 มีสภาพเป็นหนองน้ า 

10 ล ารางตาโต 5 มีสภาพเป็นหนองน้ า 
11 ล ารางหนองสังวาลย์ 5 เป็นหนองแต่ตื้นเขินมากแล้ว 
12 ล ารางใดตาแม้น 5 เป็นหนองแต่ตื้นเขินมากแล้ว 
13 หนองจอก 5 เป็นหนอง 
14 หนองศรีษะกระบือ 6 เป็นหนองมีน้ าตลอดปี 
15 ล ารางวัดใดใหญ่หนองตะกวย 6 เป็นหนองสาธารณะมีน้ าตลอดปี 
16 ล ารางวัดใดใหญ่ถึงใดตาด า 6 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
17 หนองจอก 6 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
18 หนองใหญ่ 7 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
19 หนองตากูด 7 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
20 หนองม่อน 8 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
21 หนองตะเข้ 8 มีสภาพเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
22 หนองตาแสง 8 เป็นหนองมีน้ าขังตลอดปี 
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1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตต าบลดอนโพธิ์ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้   
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ตารางแสดงพ้ืนที่การปกครองต าบลดอนโพธิ์ 
   

    
หมู่บ้าน 

พื้นที่ 
ไร ่ งาน วา 

หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ 2,744   46 
หมู่ที่ 2 บ้านดอนโพธิ์กลาง 859   85 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนโพธิ์ใต้ 1,721 3 78 
หมู่ที่ 4 บ้านไทรย้อย 2,009 2 24 
หมู่ที่ 5  บ้านศีรษะกระบือ 2,263 1 59 
หมู่ที่ 6 บ้านใดโสน 5,676   40 
หมู่ที่ 7 บ้านสามหลัง 2,465 1 7 
หมู่ที่ 8 บ้านใดยาว 2,159 2 76 

รวม 19,899 1 16 

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 
 
 
 

สัดส่วนพื้นที่ต าบลดอนโพธิ์

หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ

หมู่ที่ 2 บ้านดอนโพธิ์กลาง

หมู่ที่ 3 บ้านดอนโพธิ์ใต้

หมู่ที่ 4 บ้านไทรย้อย

หมู่ที่ 5 บ้านศีรษะกระบือ

หมู่ที่ 6 บ้านใดโสน

หมู่ที่ 7 บ้านสามหลัง

หมู่ที่ 8 บ้านใดยาว
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2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  มีการเลือกตั้งทั้งหมด  8  หมู่บ้านโดยมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น  16  คน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธิ์  เมื่อวันที่  20  เดือนตุลาคม   2556 

 

หมู่ที่  1   
1. นางสาวทิพรัตน์  บุญคล้าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
2. นายนอง  ดีผิว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

 

หมู่ที่  2   
1. นายสมคิด  สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
2. นางหอมจันทร์  ดัดวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

 
หมู่ที่  3 
1. นายสุดใจ  วิชัยศร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 (เสียชีวิต) 
2. นายมานพ  วงษ์ข า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

 
หมู่ที่  4   
1. นายวีระ    ใจคง  ประธานสภา อบต. 
2. นายเสริม  รุ่งโต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 
หมู่ที่  5   
1. นายเพ็ญ  กิ่มแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
2. นางจ าปี  เล็กคง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
หมู่ที่  6   
1. นายอดุล  เปรมปราคิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
2. นายเสวก  เทียนสิงห์ รองประธานสภา อบต. 

 
หมู่ที่  7   
1. นายศรีณรงค์  กองแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
2. นายเชื้อ  จันทร์พลับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

 
หมู่ที่  8   
1. นายสมศรี  รุ่งทิม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
2. นายเสมอ  เกิดทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

 
คณะผู้บริหาร อบต.ดอนโพธิ์  จ านวน  4  คน  ประกอบด้วย 
1. นายพณชัย  แสงค า  นายก อบต. 
2. นายผดุง  ทวีวัฒน์  รองนายก อบต. 
3. นายจ านง  อ่ิมกมล  รองนายก อบต. 
4. นายเสน่ห์  บัวเงิน  เลขานุการนายก อบต. 
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3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต าบลดอนโพธิ์  ปี  2562  มีจ านวนประชากร  3,673  คน ลดลง  0.46  เปอร์เซ็นต ์

ตารางแสดงข้อมูลประชากรต าบลดอนโพธิ์  ระหว่างปี  2558  -  2562 
 

    
ปี 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

2558 1,801 1,871 3,672 
2559 1,807 1,870 3,677 
2560 1,810 1,874 3,684 
2561 1,813 1,877 3,690 
2562 1,793 1,880 3,673 

    ที่มา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองลพบุรี 
  

    
    แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนประชากร  ระหว่าง ปี 2558  -  2562 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลประชากรต าบลดอนโพธิ์ตามช่วงอายุ  ระหว่างปี  2561  -  2562 

       

ช่วงอายุ 
2561 2562 

เพศชาย เพศหญิง รวม เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวน(คน) จ านวน(คน) (คน) จ านวน(คน) จ านวน(คน) (คน) 

น้อยกว่า  1  ปี 15 22 37 15 20 35 
อายุ  1  -  6  ปีเต็ม 134 133 267 148 148 296 
อายุ  7  -  12  ปีเต็ม 123 118 241 101 98 199 
อายุ  13  -  17  ปีเต็ม 117 110 227 118 113 231 
อายุ  18  -  60  ปีเต็ม 1,177 1,179 2,356 1,150 1,176 2,326 
อายุ  61  ปีขึ้นไป 246 314 560 260 324 584 
มากกว่า  100  ปี  -  - - -  -  -  

รวมทั้งหมด 1,812 1,876 3,688 1,792 1,879 3,671 
 

จากตารางแสดงให้เห็นประชากรต าบลดอนโพธิ์  ร้อยละ  63.36  อยู่ในวัยท างาน  ร้อยละ  
11.71  อยู่ในวัยเรียน  และร้อยละ  15.91  อยู่ในวัยผู้สงูอายุ   

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
สถานศึกษาในต าบลดอนโพธิ์มีจ านวนทั้งสิ้น  4  แห่ง  ประกอบด้วย 
1. ระดับก่อนวัยเรียน จ านวน  1  แห่ง 

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
 

2. ระดับประถมศึกษา จ านวน  3  แห่ง 
2.1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 
2.2 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 
2.3 โรงเรียนวัดใดยาว 

 
3. ระดับมัธยมศึกษา 

3.1 โรงเรียนวัดใดใหญ ่



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 10 
 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
ศพค.วัดดอนโพธ์ิ      14      14      16          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - 
ศพค.บ้านไทรย้อย      22        9      15          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - 
ศพค.อบต.ดอนโพธ์ิ          -          -          -      18      21          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - 
โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิ      10      17      20      42      51      37      42      50      58      66  -  -          -          -          - 
โรงเรียนบ้านไทรย้อย      10      16          -          -          -      32      25          -          -          -  -  -          -          -          - 
โรงเรียนวัดใดใหญ่      25      20      49      48      36      82      84    102      93    103      74      55      46 41     37     
โรงเรียนวัดใดยาว        7      10        9      10      10      35      37      32      32      31  -  -  -          -          - 

รวม     88     86   109   118   118   186   188   184   183   200     74     55     46     41     37

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ระหว่างปีการศึกษา  2558 - 2562

ก่อนวัยเรียน

ปีการศึกษา ปีการศึกษา

ระดับปฐมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา
ช่ือ ปีการศึกษา
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ตารางแสดงประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา  ปี  2561 
  

     
ระดับการศึกษา 

เพศ 
รวม(คน) 

คิดเป็นร้อยละ ชาย(คน) หญิง(คน) 
ไม่เคยศึกษา 29 43 72 2.66 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 41 44 85 3.14 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 2 2 4 0.15 
จบชั้นประถมศึกษา 761 804 1,565 57.79 
มัธยมศึกษาตอนต้น 253 234 487 17.98 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 123 134 257 9.49 
อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 63 69 132 4.87 
ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 37 63 100 3.69 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 2 6 0.22 

รวม 1,313 1,395 2,708 100.00 
ที่มา  :  จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  (จปฐ) 

    
4.2 สาธารณสุข 

มีการให้บริการด้านการสาธารณสุขประจ าต าบล  คือ   
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนโพธิ์ จ านวน  1  แห่ง  
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จ านวน  8  แห่ง   

4.3 อาชญากรรม 

ประเภทผู้กระท าผิด 
จ านวนผู้ต้องหา 

(ราย) 
1. พรบ.การพนัน 28 
2. ลักทรัพย์ 1 

รวม 29 
ที่มา  :  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรบ้านกุ่ม   
 

4.4 ยาเสพติด 

ประเภทผู้กระท าผิด 
จ านวนผู้ต้องหา 

(ราย) 
1. ผู้เสพ 4 
2. ครอบครอง 1 

รวม 5 
ที่มา  :  ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรบ้านกุ่ม   
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
การบริการด้านสังคมสงเคราะห์โดยการแจกเบี้ยยังชีพ  ณ  ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธิ์เป็นประจ าทุกเดือน  โดยแบ่งจ่ายตามหมู่บ้าน 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีต  จ านวน  13  สาย  ถนนลาดยาง  จ านวน  5   สาย  ถนนลูกรัง  จ านวน  
30  สาย   ถนนคอนกรีตแต่ละสายมีระยะทางไม่ยาวมากนัก  และมีเฉพาะตามแห่งชุมชน  ถนนลาดยางเป็น
ถนนสายหลักเชื่อมการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  ถนนลูกรังเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลการเกษตร ส่วนมากมีสภาพ
ไม่แข็งแรง ช่วงฤดูฝน เป็นหลุม  เป็นบ่อมีน้ าขังทรุดและพังทลายหลายแห่ง  ท าให้การคมนาคมขนส่งพืชผล
การเกษตรไม่สะดวกเท่าที่ควร 

5.2 การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  100% 

5.3 การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านใต้ดิน  จ านวน  11  แห่ง 

5.4 โทรศัพท์ 
โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  3  แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง 

-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  - แห่ง  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร   

- ท านา  ร้อยละ  87 
- ท าสวนผักและผักสวนครัว  ร้อยละ  13 

6.2 การประมง  - 
6.3 การปศุสัตว์  - 
6.4 การบริการ  - 
6.5 การท่องเที่ยว - 
6.6 อุตสาหกรรม - 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - 
6.8 แรงงาน  - 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนร้อยละ  98  นับถือศาสนาพุทธ 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

- ประเพณีสงกรานต์ 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   - 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- ไข่เค็ม 
- ไข่เยี่ยวม้า 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  

-  ล าน้ า , ล าห้วย   9 สาย 
-  บึง , หนองและอ่ืน ๆ  14 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ - 
8.3 ภูเขา - 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนที่ต าบลดอนโพธิ์  มีเพียงทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ าเพียงด้านเดียว  โดยใช้เพ่ือ
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ผ่านทางล ารางสาธารณะ  ซึ่งต้องอาศัยระบบชลประทาน  จึงท าให้แล้งในฤดูแล้ง  และ
น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดท้ังปี   
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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปี  ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ   
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคง
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ  รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและ

ทั่วถึง 
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(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ า  เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การ่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย  เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  10  การต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน  และภูมิภาค 
 
แนวทางพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
(4) การลงทุนโครงการพื้นฐาน 
(5) การปรับโครงสร้างการผลิต 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและ

ทั่วถึง 
(3) การพัฒนาด้านสุขภาพ 
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
(3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
(4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
(2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
(3) การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว 
(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การสร้างความโปร่งใส 
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท.ให้เหมาะสม 
(4) การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค 

(1) ยกระดับกระบวนการผลิต  การตลาดและระบบ Logistics  อาหารปลอดภัย 
(2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  

ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(1) เพ่ิมผลผลิตสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
(2) พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
(3) บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. แผนพัฒนาจังหวัด 
(1) วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี  

“แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  สู่เมืองแห่งความสุข” 
(1.1) นิยามเมืองแห่งความสุข 

(1.1.1) การมีสุขภาวะที่ดี 
(1.1.2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
(1.1.3) สังคมคุณภาพ 
(1.1.4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
(1.1.5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

 
(1.2) พันธกิจ (Missions) 

(1.2.1)  พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน 

(1.2.2)  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(1.2.3)  พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  

ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
(1.2.4)  เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงาน

ทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
(1.2.5)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน

ร่วม 
(1.2.6)  เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และ

เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิ
บาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

(1.3) เป้าประสงค์รวม (Goals) 
(1.3.1)  เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 
(1.3.2)  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
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(1.3.3)  ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด  ปลอดภัย  และมีระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

(1.3.4)  สังคมและชุมชนมั่นคง  เข้มแข็ง  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
(1.3.5)  เกิดการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย 
 

(1.4) ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 
(1.4.1)  พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
(1.4.2)  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
(1.4.3)  เสริมสร้างการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

    
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 
  “แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ)   สืบสานวัฒนธรรม 
   จัดท าเมืองน่าอยู่   คู่คุณธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด 
2. ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ 
3. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ 

 
2.3 เป้าประสงค์ 
2.4 ตัวชี้วัด 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
2.6 กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 
3. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม 
5. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีหลักประกันความมั่นคง 
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. สังคม  ชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติด 
8. ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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9. ให้มีการคมนาคมเชื่อมโยงให้ทั่วถึง(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
10. ระบบ  สาธารณูปโภคท่ัวถึง 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต. 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ

ของจังหวัด 
1. มีการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 1.1 เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
2. สินค้าเกษตรมีมาตรฐานสู่การเป็นอาหารปลอดภัย 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 

2. ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ 1. ขยายโอกาสทางศึกษา 2.1 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

3. บ้านเมืองน่าอยู่ 1. สังคมและชุมชนมั่นคง  เข้มแข็ง 3.1 สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม 
    2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.2 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีหลักประกันความมั่นคง 
      3.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข 
      3.4 สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
      3.5 ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      3.6 ให้มีการคมนาคมเชื่อมโยงให้ทั่วถึง  (ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน) 
      3.7 ระบบ สาธารณูปโภค ทั่วถึง 
        3.8 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง  การพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลว่ามีส่วนดีที่ส่งเสริมความส าเร็จอย่างไรบ้าง 
1.1 กลยุทธ์องค์กร  (Strategy)   

1.1.1 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้ เข้าใจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

1.1.3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดท า
งบประมาณเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.4 แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

1.2 โครงสร้างองค์กร  (Structure) 
1.2.1 การจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจน  ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 

1.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรากฎหมาย (ข้อบัญญัติ  
และข้อบังคับ)  ได้เอง  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.3 ระบบ  (Style) 
1.3.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได ้
1.4 ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ (Skill) 

1.4.1  บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. จุดอ่อน (Weakness)  หมายถึง  การพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
2.1 กลยุทธ์องค์กร  (Strategy) 

2.1.1 มี งบประมาณ ไม่ เพียงพอ  ท าให้ เกิดข้อจ ากัด ในการใช้
งบประมาณ 

2.2 ระบบการปฏิบัติงาน  (System) 
2.2.1 การบริหารสาธารณะตามอ านาจหน้าที่มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดท า

ให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   
2.2.2 การใช้กฎหมายของท้องถิ่นขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
2.2.3 การท างานร่วมกันแบบบูรณาการยังมีน้อย 
2.2.4 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อยและไม่เป็นไปตาม

สัดส่วนที่กฎหมายก าหนด 
2.2.5 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

คุ้มค่า 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 22 
 

2.2.6 ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและไม่เพียงพอ 
2.2.7 การจัดการระบบข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพส าหรับการวางแผน

พัฒนา 
2.3   บุคลากร  (Staff) 

2.3.1 บุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
1. โอกาส (Opportunity)  

1.1 ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
1.1.1 นโยบายรัฐบาล  กระทรวง  กรมส่งเสริมฯ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท าหน้าที่ได้โดยท้องถิ่นเองหรือท างานร่วมกับส่วนราชการ
ต่างๆ 

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
1.2.1 ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและมีส่วน

ร่วมทางการเมืองสูง 
1.2.2 มีหน่วยงานทหารในเขตจังหวัดลพบุรีที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ด้านก าลังพลในภารกิจต่างๆ ของท้องถิ่น 
1.2.3 เยาวชน  ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในด้านสุขภาวะ 
 

1.3 ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
1.3.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การท างานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

2. อุปสรรค (Threat) 
2.1 ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 

2.1.1 ระเบียบ  กฎหมาย  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหลายฉบับ  ท าให้
เกิดปัญหาในการตีความ  และบริหารงาน 

2.1.2 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง 
2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

2.2.1 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูง  แต่ราคาสินค้าตกต่ า 
2.3 ปัจจัยทางสังคม 

2.3.1 ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3.2 ประชาชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3.3 ประชาชนมีปัญหาหนี้สินจ านวนมาก 
2.3.4 บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ทับซ้อนอยู่กับ

หน่วยงานอื่น 
2.3.5 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มอาชีพได้ 

2.4 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  (Ecological) 
2.4.1 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ   
2.4.2 ไม่มีระบบจัดการน้ าอย่างยั่งยืนต้องพ่ึงพาน้ าจากแหล่งอ่ืน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภัยจาก

สารพิษของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้สู่

มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
บริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทาง

การศกึษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
บริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด

และสังคมคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การเสริมความ
เป็นธรรม ลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การเติบโตทีเ่ป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ด้านความมั่นคง 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาเสริมสร้าง

ศักยภาพของคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
การเพิ่มประสทิธิ

ภาคและธรร
มาภิบาลใน

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 8  
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทศโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  
การพัฒนาภาค  
เมือง  และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10  
การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ

สุขของบ้านเมือง 
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แบบ  ยท.01 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนโพธิ ์

กลยุทธท์ี่  1 

เพิ่มพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ า
ให้ทั่วถึง 

กลยุทธท์ี่  2 

พัฒนาประสทิธิภาพการ
ผลิตและจ าหน่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจาก

สารพิษของจังหวัด 
 

แผนงานเกษตร แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

1. ขุดลอกคลอง 
2. วางท่อระบายน้ า  พร้อมประตูปิด - เปิดน้ า   
3. ก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ า  
4. ปรับปรุงประตูปิด - เปิดน้ า   
5. ขุดลอกพร้อมเสริมคันคลองชลประทาน   
6. ขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ า 

1. ฝึกอบรมการเกษตรกสิกรรมธรรมชาต ิ
2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ า 
3. สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต 
4. สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ขอรับการสนับสนุนกองทุนปุ๋ย 

แผนงานเกษตร 
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แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทาง

การศกึษาและพฒันาคุณภาพ
ชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนโพธิ ์

กลยุทธท์ี่  1 

พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สู่มาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้สู่มาตรฐาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แผนงานการศึกษา แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

1. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน 
3. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
4. โครงการทุนการศึกษาเด็กเรียนดหีรือ

ยากจน 
5. โครงการสนับสนุนสื่อประจ าหมู่บา้น 
6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทาง

การศกึษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนโพธิ ์

กลยุทธท์ี่  3 

พัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

1. พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ 

1. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ส าหรับสตรีอาย ุ 
35 ปีขึ้นไป 

2. โครงการรณรงค์
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

3. โครงการรณรงค์
การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

4. โครงการรณรงค์
การป้องกันโรค
ไข้หวัดนก  หรือ
โรคระบาดอื่น ๆ 

5. โครงการคัดกรอง
ผู้ป่วยในชุมชน 

6. โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

เคหะและชุมชน 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มี

ประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธท์ี่  2 

คนมีคุณภาพชวีิตที่ด ีและ
มีหลักประกนัความมัน่คง 

กลยุทธท์ี่  6 

ให้มีการคมนาคม
เชื่อมโยงให้ทั่วถึง 

กลยุทธท์ี่  7 

ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง 

กลยุทธท์ี่  8 

เพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารงานของ อบต. 

กลยุทธท์ี่  5 

ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่น 

สาธารณสุข การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

งบกลาง 

 1. เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

2. เงินสงเคราะห์
เบี้ยความ
พิการ 

1. ปรับปรุงถนนลาดยาง 
2. เสริมดินพร้อมลงลูกรัง 
3. ก่อสร้าง ถนน คสล. 
4. เสริมคันโอบ 
5. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
6. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
7. ซ่อมแซม/ติดต้ังไฟฟ้า

สาธารณะ 
8. จัดท าป้ายเครื่องหมาย

จราจรกระจกโค้ง และ
เนินสะดุด 

9. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น 
 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุและ
คนพิการ  อาท ิ จัด
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

2. จัดกิจการรมพิธีทาง
ศาสนา  หรือรัฐพิธ ี

3. ส่งเสริมการจัด
ประเพณีลอยกระทง 

4. โครงการสืบค้าและ
จัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. โครงการแข่งขันกีฬา 

กลยุทธท์ี่  7 

ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนโพธิ ์

กลยุทธท์ี่  1 

สิ่งแวดลอ้ม
สะอาดสวยงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

แผนงานเกษตร แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

1. ลอกวัชพืชในแหล่งน้ า   
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

หมู่บ้าน   
3. ก่อสร้างเตาเผาขยะ

ชุมชน   
4. ปลูกต้นไม้บริเวณสอง

ข้างทาง   
5. ก าจัดวัชพืชบริเวณสอง

ข้างทาง   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
บริหารจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มี

ประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธท์ี่  7 

ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง 

กลยุทธท์ี่  8 

เพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารงานของ อบต. 
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แบบ  ยท.01 

แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนโพธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
 

1. ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรของ อบต. 

1. ซ่อมแซม
หอกระจาย
ข่าว 

เคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มี

ประสิทธภิาพ 

 

กลยุทธท์ี่  7 

ระบบ
สาธารณูปโภคทั่วถึง 

กลยุทธท์ี่  8 

เพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารงานของ อบต. 

กลยุทธท์ี่  8 

เพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารงานของ อบต. 

1. จัดเวทีประชาคม 
2. กิจกรรมด้านการ

พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  สมาชิก  
อปพร.และทีมกูภ้ัย 

การรักษาความสงบภายใน 

กลยุทธท์ี่  4 

สังคม ชุมชนเข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติด 
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3.4   แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

“แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ) สืบสานวัฒนธรรม 
จัดท าเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ยกระดับการผลิตพืชผลทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษจังหวัด 

ร้อยละ 80 ของโครงการตามแผนงานการเกษตรได้น ามาปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 

แผนงานการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ร่วมกิจกรรม 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

1.พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ) สืบสานวัฒนธรรม 

จัดท าเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมต่อการ
รับผิดชอบดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่  3 
เมืองน่าอยู่ 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

พัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สะอาด
สวยงาม 

การเกษตร 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ) สืบสานวัฒนธรรม 

จัดท าเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหายา
เสพติดและภัยคุม
คามต่างๆ ลดลง 

4.ประชาชนร่วมกัน
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยมความเป็นไทย 

6.ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการและบริการ
ประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

5.โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มีความ
สมบูรณ์เพียงพอ  

3.ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดีทั้งกายและ
ใจ และมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สาธารณสุข การศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

เคหะและชุมชน บริหารงาน
ทั่วไป 

ร้อยละของ
ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ 

ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ี

จ านวนเส้นทาง
คมนาคม/ท่อระบาย
น้ าได้รับการพัฒนา/
ปรับรุง 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติมั่นคง 

พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1.ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ส่งเสริมและอนุริกษ์ 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ให้ทั่วถึง 

ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
-ร้อยละของประชาชนที่
พอใจต่อการบริหาร 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ของ อบต. 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาแหล่งผลติ
อาหารปลอดภัยจาก
สารพิษของจังหวัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง - 

2 ศูนย์การศึกษาและ
เรียนรู ้

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา - 

3 เมืองน่าอยู่ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด - 
การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด - 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด - 
สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด - 
เคหะและชุมชน กองช่าง - 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

การเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 
งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

กองช่าง 
รวม 3  ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 4  หน่วยงาน 3  หน่วยงาน 
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แบบ ผ.01

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพฒันา
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
จากสารพษิของจังหวัด
    1.1 แผนงานการเกษตร 15         4,310,000         7           1,170,000         3           380,000            -            -                          -            -                          25         5,860,000         
    1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

1           50,000              2           90,000              1           50,000              1           50,000              -            -                          5           240,000            

รวม 16      4,360,000      9        1,260,000      4        430,000        1        50,000          -         -                   30      6,100,000      
2) ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษา
และเรียนรู้
    2.1 แผนงานการศึกษา 7           2,803,900         16         2,179,240         18         2,491,900         18         2,446,900         19         2,481,900         78         12,403,840      

รวม 7        2,803,900      16      2,179,240     18      2,491,900      18      2,446,900      19      2,481,900      59      9,921,940      
3) ยุทธศาสตร์บ้านเมอืงน่าอยู่
    3.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

8           798,000            10         473,000            11         2,208,000         11         1,008,000         11         1,008,000         51         5,495,000         

    3.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

3           180,000            3           180,000            3           180,000            3           180,000            3           180,000            15         900,000            

    3.3 แผนงานสาธารณสุข 10         435,000            10         435,000            10         435,000            10         435,000            10         435,000            50         2,175,000         
    3.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

-            -                          1           10,000              1           10,000              1           10,000              1           10,000              4           40,000              

    3.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

25         20,516,000      28         21,927,800      18         9,818,000         13         6,821,000         9           7,339,200         93         66,422,000      

 จ านวน
โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

ปี  2565
 จ านวน
โครงการ

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบรีุ

ยทุธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  5  ปี
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    3.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3           90,000              3           90,000              3           90,000              3           90,000              3           90,000              15         450,000            

    3.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

4           148,000            12         260,900            13         225,000            13         227,000            13         227,000            55         1,087,900         

    3.8 แผนงานการเกษตร 2           300,000            2           300,000            2           300,000            2           300,000            2           300,000            10         1,500,000         
    3.9 แผนงานงบกลาง 3           5,318,000         3           6,060,000         3           6,060,000         3           6,060,000         3           6,060,000         15         29,558,000      

รวม 58      27,785,000    72      29,736,700   64      19,326,000    59      15,131,000   55      15,649,200    308    107,627,900  
รวมทัง้สิน้ 81      34,948,900    97      33,175,940   86      22,247,900   78      17,627,900   74      18,131,100   397    123,649,840  

ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี
 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

 จ านวน
โครงการ

ยทุธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 1. สรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์

1.  ยทุธศาสตรแ์หล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 กอ่สร้างประตูปดิ - เปดิน  า
 คลองยายแกว้ ม.1

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

จ านวน 1 ชดุ 450,000 จ านวนจุดท่ี
ด าเนินการ

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
กรม

ชลประทาน

2 ขดุลอกคลอง
หนองรีนอก  หมู่  2

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 18 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

450,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

3 ขดุลอกคลองทุ่งไทรย้อย -
 ศรีษะกระบอื ถงึบอ่
ก านันพราว  หมู่  4

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

300,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

4 ขดุล าลางอา้ยด้วน  
หมู่  6

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว 400 เมตร

230,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

     1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 วางท่อระบายน  า  
พร้อมประตูปดิ - เปดิน  า  
ศาลากลางหมู่บา้น  ม.7

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

ท่อ  10  ท่อน
ประตู  1  ชดุ

220,000 จ านวนจุดท่ี
ด าเนินการ

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
กรม

ชลประทาน  

6 ขดุลอกคลองจัดรูป พร้อม
ปรับปรุงท่อระบายน  า ม.8

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,400 เมตร

140,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
สนง.จัดรูป

ท่ีดิน

7 ขดุลอกปลายคลองงิ วราย 
 ม.3

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว  750  เมตร

150,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

8 กอ่สร้างบานประตูปดิ - 
เปดิน  าคลองตาดวน  
หมู่  2

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 20 เมตร
จ านวน 2 บาน

250,000 จ านวนจุดท่ี
ด าเนินการ

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
กรม

ชลประทาน
9 ปรับปรุงบานประตูปดิ - 

เปดิน  าคลองหนองรี  หมู่ 
 2

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

จ านวน 2 บาน 250,000 จ านวนจุดท่ี
ด าเนินการ

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
กรม

ชลประทาน
10 ขดุลอกพร้อมเสริมคัน

คลองชลประทาน  หมู่  2
เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 12 เมตร
ยาว 1,800 เมตร

540,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
กรม

ชลประทาน
11 ขดุลอกหนองโสน  ม.2 เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง

น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า
13,836  ตร.ม.

340,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
อ าเภอเมือง

ลพบรีุ

     1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

12 ขดุลอกหนองออ้  ม.3 เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า
10,096  ตร.ม.

250,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
อ าเภอเมือง

ลพบรีุ
13 ขดุลอกหนองยายเขยีว 

ม.3
เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า
6,400  ตร.ม.

160,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
อ าเภอเมือง

ลพบรีุ
14 ขดุลอกหนองตะกวย ม.6 เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง

น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า
19,000  ตร.ม.

470,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
อ าเภอเมือง

ลพบรีุ
15 ขดุลอกหนองม่อน ม.8 เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง

น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า
4,400  ตร.ม.

110,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
อ าเภอเมือง

ลพบรีุ
16 ปรับปรุงท่อระบายน  า 

ทางเขา้บา้น นายจ ารัส  
บญุคล้าย หมู่ 1

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

ท่อ คสล.มอก ชั น 3
ขนาด Ø 1 เมตร

120,000 จุดท่ีด าเนินการ สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

17 ขดุลอกคลองพร้อม
เปล่ียนท่อระบายน  าสาย
หนองออ้  หมู่  3

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,400 เมตร

140,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

18 ขดุลอกคลองล ารางตารี  
ม.4 ,ม.7,ม.8

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

300,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง
สนง.จัดรูป

ท่ีดิน

     1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

19 ขดุลอกคลองคอกวัว - ม.8
  หมู่  7

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,300 เมตร

230,000 ระยะทางท่ีขดุ
ลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

20 ขดุลอกคลองล าตากาบ 
หมู่ 1

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว  1,200  เมตร

180,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

21 ขดุลอกคลองหนอง
สังวาลย์  หมู่  4

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

คิดเปน็พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  

4,800  ตร.ม.

120,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

22 ขดุลอกคลองสายนาลุง
ชาติ ม.8 - ม.7

เพือ่ปรับปรุงระบบส่ง
น  าและระบายน  าเพือ่
การเกษตร

กว้าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร

80,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

สามารถระบาย
น  าได้สะดวกขึ น

กองชา่ง

23 ขดุลอกคลองหนองรีใน 
หมู่ 2

ชว่ยเพิม่การส่งน  าให้
ท่ัวถงึ

กว้าง 16 เมตร ยาว
  1,030  เมตร

200,000 ระยะทาง
ท่ีขดุลอก

มีน  าเพือ่ใชใ้น
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองชา่ง

24 ขดุลอกคลองยายแกว้ ชว่ยเพิม่การส่งน  าให้
ท่ัวถงึ

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 1,010  เมตร 

พร้อมขนย้าย

120,000 1  จุด มีน  าเพือ่ใชใ้น
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองชา่ง

25 วางท่อระบาย สามแยก 
ใดขวาง - สวนส้ม ม.6

ชว่ยเพิม่การส่งน  าให้
ท่ัวถงึ

วางท่อระบายน  า 
คสล. มอก.ชั น 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

1 เมตร จ านวน 8 
ท่อน

60,000 จ านวนท่อท่ีวาง มีน  าเพือ่ใชใ้น
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองชา่ง

รวม 25  โครงการ - - 4,310,000 1,170,000 380,000 -            -            - - -

     1.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดลพบุรีที ่ 1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1.  ยทุธศาสตร์แหลง่ผลติอาหารปลอดสารพิษ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ส่งเสริม สนับสนุน แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการใชช้วิีตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดฝึกอบรม
อย่างน้อย

ปลีะ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 -            จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนใชห้ลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเปน็
แนวทางในการ
ด าเนินชวิีต

ส านักปลัด

2 อดุหนุนกลุ่มพฒันาอาชพี 
หมู่ท่ี 2 ตามโครงการสร้าง
โรงเรือนจุดเรียนรู้เกษตรกร

เพือ่เปน็ศูนย์กลางใน
การถา่ยทอดความรู้แก่
ประชานในหมู่บา้น

ศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตร

ผสมผสานตาม
แนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

-            40,000 -            -            -            อดุหนุน
1 ครั ง

ประชาชนใหค้วาม
สนใจเร่ือง
การเกษตร
ผสมผสานมากขึ น

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ - - 50,000 90,000 50,000 50,000 -            - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี

    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
วตัถุประสงค์โครงการที่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดวา่จะรบั

ตัวช้ีวดั
งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพ

2.  ยทุธศาสตร์ศูนยก์ารศึกษาและเรียนรู้

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

เพื่อใหน้กัเรียนมี
ภาวะโภชนาการท่ีดี  
เจริญเติบโตสมวัย
ตามเกณฑ์ฯ

เด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

128,800    128,800    147,000    147,000    147,000    นกัเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทกุคน

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

2 อุดหนนุโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในพื นท่ี

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
อาหารครบ  5  หมู่

นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั งอยู่
ในพื นท่ีต าบลดอนโพธ์ิ

1,076,000 1,076,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวัน

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

3 อาหารเสริม(นม)เด็ก
นกัเรียน

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ได้รับอาหารเสริม(นม)

นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั งอยู่
ในพื นท่ีต าบลดอนโพธ์ิและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม
(นม)

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อจดักิจกรรมวัน
เด็กแหง่ชาติ

จดักิจกรรม จ านวน 1 ครั ง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถงึ
ความสามารถและมี
ทศันคติทีดี่ต่อ
กิจกรรมนนัทนาการ

 1.ทกุคนเหน็
ความส าคัญของ
เด็กมากขึ น

กอง
การศึกษาฯ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดลพบุรีที ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.1  แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพ

2.  ยทุธศาสตร์ศูนยก์ารศึกษาและเรียนรู้

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)

1 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

เพื่อใหน้กัเรียนมี
ภาวะโภชนาการท่ีดี  
เจริญเติบโตสมวัย
ตามเกณฑ์ฯ

เด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

128,800    128,800    147,000    147,000    147,000    นกัเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทกุคน

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

2 อุดหนนุโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนในพื นท่ี

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
อาหารครบ  5  หมู่

นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั งอยู่
ในพื นท่ีต าบลดอนโพธ์ิ

1,076,000 1,076,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับอาหารกลางวัน

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

3 อาหารเสริม(นม)เด็ก
นกัเรียน

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน
ได้รับอาหารเสริม(นม)

นกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั งอยู่
ในพื นท่ีต าบลดอนโพธ์ิและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับอาหารเสริม
(นม)

นกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อจดักิจกรรมวัน
เด็กแหง่ชาติ

จดักิจกรรม จ านวน 1 ครั ง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถงึ
ความสามารถและมี
ทศันคติทีดี่ต่อ
กิจกรรมนนัทนาการ

 1.ทกุคนเหน็
ความส าคัญของ
เด็กมากขึ น

กอง
การศึกษาฯ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดลพบุรีที ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.1  แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและทีผ่่านมา
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 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 โครงการปรับปรุงร้านค้า
ชมุชนเปน็ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อใชเ้ปน็ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ดอนโพธ์ิ

ตามแบบท่ี  อบต.ก าหนด 800,000    -                -                -                -                1 แหง่ เด็กนกัเรียนมี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีถ่กูต้อง
ตามมาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอนรายหวั)

เพื่อสนบัสนนุและ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

39,100      39,100      51,000      51,000      51,000      จ านวนนกัเรียนทีไ่ด้
ใชวั้สดุการศึกษา

นกัเรียนมีวัสดุ
การศึกษาทีค่รบ
ครันและได้รับ
การส่งเสริมการ
เรียนรู้เพิ่มขึ น

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปฐมวัย ท้องถิน่
ไทย ผ่านการเล่น

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบรูณ์ตามวัยครบ
 4 ด้าน

สนามเด็กเล่นสร้างปญัญา -                50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนฐานของ
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา

นกัเรียนปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเพิ่มขึ น

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

8 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนนกัเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจดัการเรียนการ
สอนนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ

ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน  
นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตลอดปกีารศึกษา
ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน  
นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตลอดปกีารศึกษา

-                30,000      40,000      50,000      60,000      จ านวนกิจกรรมที่
จดัตลอดปกีารศึกษา

นกัเรียนปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการ
ทุนการศึกษาเด็ก
เรียนดีหรือยากจน

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนท่ี
เรียนดีและยากจนได้
มีโอกาสในการศึกษา

เด็กเรียนดีหรือยากจน 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนทุน  เด็กเรียนดีและ
ยากจนได้มี
โอกาสใน
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการฝึกอบรม
และสัมมนา

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนโพธ์ิ  ให้
มีศักยภาพมากขึ น

ศพด.อบต.ดอนโพธ์ิ - - 30,000      30,000      30,000      กจิกรรมในการ
พฒันาบริหาร
จัดการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

การบริหาร
จดัการ ศพด.
อบต.ดอนโพธ์ิ 
มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธผล

กอง
การศึกษาฯ

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่
จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 44 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

11 โครงการนักสังคม
สงเคราะหน์้อย

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน
เกิดความตระหนกั
และเหน็คุณค่าของ
ชมุชน

เด็ก เยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- 20,000      20,000      - - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

 เด็กและเยาวชน
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และท างาน
เปน็ทมี

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริมรัก
การอา่นสร้างการ
เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนรู้จกัใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์

เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- 5,000        5,000        5,000        5,000        จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง 
ใหม้ีนสัิย รักการ
อ่าน

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการสร้าง
จิตส านึกเด็กและ
เยาวชนในการ
จัดการขยะชมุชน

เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของ
เด็ก/เยาวชนในการ
จดัการขยะในชมุชน

เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- 25,000      25,000      - - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะใน
ชมุชน

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบติัการส่งเสริม
การเรียนรู้เร่ืองเพศ 
และความปลอดภัย
ทางเพศส าหรับเด็ก

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้
 ความเขา้ใจเร่ือง
ความปลอดภัยทาง
เพศ

เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- - 25,000      - 25,000      จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองความ
ปลอดภัยทางเพศ

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    2.1  แผนงานการศึกษา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

15 โครงการขี่จักรยาน
ปลอดภัย ลดใช้
พลังงาน หา่งไกลโรค

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับวินยัจราจร
และประโยชนจ์าก
การขีจ่กัรยาน

เด็กและเยาวชนต าบล
ดอนโพธ์ิ

- 25,000      25,000      - - จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กยาวชนมี
ความรู้ด้านวินยั
จราจร ได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ลดโรค
ร้อน

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการฝึกอาชพี
เด็กและเยาวชน

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชน  ได้ฝึกอาชพี
เพื่อเปน็ความรู้ใน
การประกอบอาชพี
ในอนาคต

เด็กและเยาวชนต าบล
ดอนโพธ์ิ

- - - 10,000      10,000      จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน 
 ได้ฝึกอาชพีเพื่อ
เปน็ความรู้ใน
การประกอบ
อาชพีในอนาคต

กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการค่ายกลางวัน เพือ่ปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน
รู้จักท ากจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์

เด็กและเยาวชนต าบล
ดอนโพธ์ิ

- - - 10,000      10,000      จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน 
 ได้ท ากิจกรรมที่
เปน็ประโยชน์
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย

    2.1  แผนงานการศึกษา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

18 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมในเด็กและ
เยาวชน

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
 จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- - - 10,000      10,000      จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมตาม
ค่านยิมทีพ่ึง
ประสงค์

กอง
การศึกษาฯ

19 โครงการ IT โลกยุค
ใหม่ มหนัตภัยใกล้ตัว

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนรู้จกัใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่า
ทัน

เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

- - - 10,000      10,000      จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชน
ใชเ้ทคโนโลยี
อย่างรู้เทา่ทนัและ
เปน็ประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

20 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนงัสือ
เรียน)

เพื่อสนบัสนนุและ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

- 3,600        6,000        6,000        6,000        จ านวนนกัเรียนทีไ่ด้
ใชห้นงัสือเรียน

นกัเรียนมีหนงัสือ
เรียนทีค่รบถว้น
และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มขึ น

กอง
การศึกษาฯ

21 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน)

เพื่อสนบัสนนุและ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

- 3,600        6,000        6,000        6,000        จ านวนนกัเรียนทีไ่ด้
ใชอุ้ปกรณ์การเรียน

นกัเรียนมี
อุปกรณ์การ
เรียนทีค่รบถว้น
และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มขึ น

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

    2.1  แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่
จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

22 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน)

เพื่อสนบัสนนุและ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นกัเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 5,400        9,000        9,000        9,000        จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

นกัเรียนมี
เคร่ืองแบบ
นกัเรียนที่
ครบถว้น

กอง
การศึกษาฯ

23 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

เพื่อสนบัสนนุและ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นกัเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- 7,740        12,900      12,900      12,900      จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

นกัเรียนได้รับ
การส่งเสริมการ
เรียนรู้จาก
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

กอง
การศึกษาฯ

รวม 23  โครงการ - - 2,803,900 2,179,240 2,491,900 2,446,900 2,481,900 - - -

ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่
จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

    2.1  แผนงานการศึกษา
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
     3.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)

1 โครงการสนับสนุนส่ือ
ประจ าหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชน
ได้รับรู้ขอ้มูลขา่วสาร

จัดซื อหนังสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ได้รับส่ือ
ส่ิงพมิพค์รบ
ทุกหมู่บา้น

 ประชาชนในต าบลได้
รับรู้ขอ้มูลขา่วสาร

ส านักปลัด

2 โครงการอนิเตอร์เน็ตต าบล เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถค้นหารู้
ขอ้มูลขา่วสาร

จ านวน 1 จุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีจุดบริการ
อนิเตอร์เน็ต

ต าบล

 ประชาชนสามารถ
ค้าหาขอ้มูลขา่วสาร
ได้ด้วยตนเอง

ส านักงาน
ปลัด

3 พฒันาและส่งเสริมอาชพี เพือ่ส่งเสริมอาชพี
ใหแ้กป่ระชาชน

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ลงปญัหาว่างงาน  
และเพิม่รายได้ใหแ้ก่
ครอบครัว

ส านักปลัด

4 ก าจัดวัชพชืบริเวณสอง
ขา้งทาง  หมู่ท่ี 1 - 8

เพือ่ต้องการให้
หมู่บา้นเปน็ชมุชนน่า
อยู่

พื นท่ีสาธารณะ
ต าบลดอนโพธ์ิ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
กจิกรรม

เปน็ชมุชนน่าอยู่  
ส่งผลใหป้ระชาชนมี
คุณภาพชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

รวม 4  โครงการ - - 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 - - -

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 4. เสรมิสรา้งความมั่นคง  และความสงบสุขของบ้านเมือง

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
    3.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของ
โครงการ)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)
1 ปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน อบต.ดอน
โพธ์ิ

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต.ดอนโพธ์ิ

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด

350,000 -              -                 -              -              จ านวนพื นท่ี
ส านักงาน
เพิม่ขึ น

อาคารส านักงานมี
สภาพพร้อมใขง้าน

ส านักปลัด

2 ปรับปรุงโรงเรียนบา้น
ไทรย้อยเปน็ท่ีท าการ 
อบต.ดอนโพธ์ิ

เพือ่ใชเ้ปน็ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ

ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด

-              -              1,500,000 500,000 500,000 1  แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ

ส านักปลัด

3 ฝึกอบรมพฒันา
บคุลากรของ อบต.

เพิม่ความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

จัดฝึกอบรม
อย่างน้อยปลีะ 

1 ครั ง

300,000 300,000 300,000    300,000 300,000  จ านวนผู้เขา้
รับการฝึกอบรม

บคุลากร อบต. มี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานเพิม่ขึ น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 5. การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 พฒันาศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารของทาง
ราชการ

1.เพือ่มีศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสารของทางราชการ
เปน็ระบบ
2.ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลได้ง่าย
3.มีแผนผังขั นตอนการ
ใหบ้ริการด้านการรับรู้
ขอ้มูลขา่วสารของทาง
ราชการ

ปรับปรุงศูนย์
ขอ้มูลขา่วสาร

ของทางราชการ

-              15,000   -                 -              -              ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร
ของทางราชการ
เปน็ระบบและมี
ความชดัเจน

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี

1.เพือ่ใหพ้นักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน
2.สร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบติังานอย่างมี
คุณธรรม

พนักงาน
อบต.ดอนโพธ์ิ

-              5,000      5,000         5,000      5,000      จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
บริการจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีคุณธรรม

ส านักปลัด

6 ปอ้งกนัการทุจริตใน
การปฏิบติัหน้าท่ี  
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

1.สร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี
2.เพือ่ปอ้งกนัการทุจริต
ต่อหน้าท่ี

พนักงาน
อบต.ดอนโพธ์ิ

-              5,000      5,000         5,000      5,000      จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

อบต.ดอนโพธ์ิ เปน็
องค์กรปลอดจาก
การทุจริตต่อหน้าท่ี

ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    3.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

7 อดุหนุน อบต.โคกล า
พาน ตามโครงการ
เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชน

สนับสนุนการตั งศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

อดุหนุน 
จ านวน 1 ครั ง

20,000   20,000   20,000      20,000   20,000   จ านวนการ
อดุหนุน

อบต.มีศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชน

ส านักปลัด

8 รังวัดท่ีดินสาธารณะ เพือ่ใหท้ราบแนวเขตท่ี
ชดัเจน

พื นท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ

30,000   30,000   30,000      30,000   30,000   จ านวนพื นท่ีท่ี
จัดรังวัด

ประชาชนได้ใช้
ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์
ร่วมกนั

ส านักปลัด

9 ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

เพือ่จัดท าแผนท่ีแนวเขต
ต าบลดอนโพธ์ิ

พื นท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ

-              -              250,000    50,000   50,000   ร้อยละ 80 
ของขอ้มูลท่ีดิน
ได้รับการส ารวจ

มีขอ้มูลเกีย่วกบั
ท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง

กองคลัง

รวม 9  โครงการ - - 700,000 375,000 2,110,000 910,000 910,000 - - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    3.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 52 
 

แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 4. เสรมิสรา้งความมั่นคง  และความสงบสุขของบ้านเมือง

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
     3.2  การรกัษาความสงบความสงบภายใน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรม  สมาชกิ  
อปพร.และทีมกูภั้ย

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ของสมาชกิ  อปพร.

อปพร. ในต าบล
ดอนโพธ์ิ

60,000   60,000   60,000   60,000   60,000        จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม

อปพร. มีความ
พร้อมสามารถ
ร่วมกนัปฏิบติังาน
ด้านบรรเทาสา
ธารณภัย

ส านักปลัด

2 โครงการใหค้วาม
ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย
พบิติักรณีฉกุเฉนิ       
(สาธารณภัย)

เพือ่ใหค้วาม
ชว่ยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประสบภัยพบิติัใน
พื นท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     จ านวน
ผู้ประสบภัยท่ี

ได้รับการ
ชว่ยเหลือ

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชน

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์
ปอ้งกนัอบุติัเหตุชว่ง
เทศกาล

เพือ่ประชาสัมพนัธ์
และสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ใชร้ถ
ใชถ้นน

พื นท่ีต าบลดอนโพธ์ิ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000       จ านวน
กจิกรรมการ

รณรงค์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการใช้

รถใชถ้นน

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000     - - -

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
    3.3  แผนงานสาธารณสุข

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปสี าหรับสตรีอายุ
  35 ปขีึ นไป

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

   สตรีอายุ 35  ปี
   ขึ นไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์การ
ปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก

เพือ่ใหป้ระชาชน
ตระหนักถงึความส าคัญ
ในการปอ้งกนัโรค

8  หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์การ
ปอ้งกนัโรคไขห้วัดนก  
หรือโรคระบาดอืน่ ๆ

เพือ่ใหป้ระชาชน
ตระหนักถงึความส าคัญ
ในการปอ้งกนัโรค

8  หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

4 โครงการคัดกรองผู้ปว่ย
ในชมุชน

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ น

ผู้ปว่ยทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

5 ค่าใชจ้่ายในการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด

เพือ่เฝ้าระวังปญัหา
เกีย่วกบัยาเสพติด

ประชาชนกลุ่มเส่ียง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การลดลงของ
จ านวนผู้ติดยา

ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
โรคเอดส์

1.เพือ่รณรงค์ปอ้งกนักนั
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์
2.เพือ่สร้างกระแสความ
ต่ืนตัวการปอ้งกนัโรค
เอดส์อย่างต่อเนื่อง
3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
ความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถกูต้อง

     8  หมู่บา้น    
 4  โรงเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กจิกรรม

ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจอย่าง
ถกูต้องและปอ้งกนั
การติดต่อโรคเอดส์

ส านักปลัด

7 สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พษิสุนัขบา้

เพือ่ด าเนินการปอ้งกนั
ควบคุมโรคพษิสุขบา้

สุนัขและแมวใน
พื นท่ีต าบลดอน
โพธ์ิได้รับวัคซีน
อย่างน้อยร้อยละ 
 80  ของจ านวน
ทั งหมด

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
ได้รับวัคซีน

อบต.ดอนโพธ์ิปลอด
โรคพษิสุนัขบา้

ส านักปลัด

8 อดุหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น

เพือ่เพิม่ศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น

อาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล

ดอนโพธ์ิ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน อสม. 
เขา้ร่วม  

จ านวน  8  
หมู่บา้น

อสม. มีความรู้และ
สามารถร่วมปฏิบติังาน
เพือ่แกป้ญัหา
สาธารณสุขมูลฐานได้
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

เป้าหมาย
ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

    3.3  แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วตัถุประสงค์
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

9 อดุหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที ่1 - 8  
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

เพือ่จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริ อย่างน้อย 
3 โครงการ

คณะกรรมการ
หมู่บา้น

หมู่ที ่1 - 8

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละของ
การอดุหนุน

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่าง

ทัว่ถงึ

  คณะกรรมการ 
      หมู่บา้น     
  หมู่ที ่1 - 8

10 อดุหนุนสถานศึกษาใน
เขตพื นทีต่ามโครงการ
รณรงค์ปอ้งกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เพือ่ใหน้ักเรียนใน
สถานศึกษาตระหนักถงึ
ภัยของยาเสพติด

โรงเรียนในพื นที่
ต าบลดอนโพธ์ิ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
กจิกรรม

นักเรียนไม่ติดยาเสพติด   รร.วัดดอนโพธ์ิ 
  รร.วัดใดใหญ่  

รร.วัดใดยาว

รวม 10  โครงการ - - 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

    3.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
    3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 เย่ียมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส
ต าบลดอนโพธ์ิ

เพือ่สร้างขวัญก าลังใจ 
ใหค้ าปรึกษา รับฟงั
ปญัหา ประสาน
หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งให้
ความชว่ยเหลือผู้สูงอายุ 
ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 
ใหพ้ร้อมท่ีจะด ารงชวิีต
ต่อไปได้อย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส
ต าบลดอนโพธ์ิ

 -  10,000  10,000  10,000  10,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ร้อยละ 80 
ได้รับการ
ชว่ยเหลือ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญ
ก าลังใจ ได้รับการ
ชว่ยเหลือ และได้รับ
ค าแนะน าท่ีดีจาก
เจ้าหน้าท่ีในการเขา้ถงึ
สวัสดิการต่างๆ และ
สามารถด ารงชวิีตต่อไป
ได้อย่างมีความสุข

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ - - -          10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั
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แบบ  ผ.02

ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน
กรมโยธา แบบ ข

500,000 จ านวน 1 จดุ ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ

กองชา่ง

2 ลงลูกรังถนนสาย
คันคลองตาดวลฝ่ังขวา
  ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

880,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง
กรมชลประทาน

3 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
คันคลอง 
ฝ่ังขวา  หมู่  5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร

400,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง
กรมชลประทาน

4 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายหนองอ้อ ม.3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 1,890 เมตร

474,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

5 ปรับปรุงถนน  คสล. 
จากหนา้วัด - บา้นนาย
จ ารัส  บญุคล้าย  หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 420 เมตร

970,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บา้น ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

720,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

7 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนริมคลองฝ่ังขวา  
ตั งแต่สะพานเหล็ก  
หมู่  6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

200,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

8 ก่อสร้าง คสล. 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
ม.4 - ม.3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร

360,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

9 เสริมคันโอบฝ่ังซ้าย
คลองระบาย  1  
ม.1 - ม.2

เพื่อเปน็แนวกั นน  า
ปอ้งกันน  าท่วมในพื นท่ี

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

3,700,000 ขนาดของคัน
โอบ

บรรเทาความเดือน
ร้อนด้านอุทกภัย
ใหแ้ก่ประชาชนได้

กองชา่ง
กรมชลประทาน

10 ลงลูกรังถนนคันคลอง
หนองรีฝ่ังซ้าย - ขวา  
หมู่  1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร

500,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง
กรมชลประทาน

11 เสริมคันโอบคลองเริง
รางระบายใหญ่ชว่ง ม .
4 ถงึ ม.6

เพื่อเปน็แนวกั นน  า
ปอ้งกันน  าท่วมในพื นท่ี

กว้าง 6 เมตร
ยาว 930 เมตร

1,300,000 ขนาดของคัน บรรเทาความเดือน
ร้อนด้านอุทกภัย
ใหแ้ก่ประชาชนได้

กองชา่ง
กรมชลประทาน

12 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนน  บา้นลุงมงคล - 
บา้นปา้ชว่ย  ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร

488,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง
กรมชลประทาน

13 เสริมคันโอบคลอง
ระบาย  2  ม.6 - ม.7

เพื่อเปน็แนวกั นน  า
ปอ้งกันน  าท่วมในพื นท่ี

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

1,600,000 ขนาดของคัน
โอบ

บรรเทาความเดือน
ร้อนด้านอุทกภัย
ใหแ้ก่ประชาชนได้

กองชา่ง
กรมชลประทาน

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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14 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ม.7 - ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

460,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง
กรมชลประทาน

15 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
คันคลองชลประทาน 
ม.7 - ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

467,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

16 ลงลูกรังถนนสายหนอง
ลี  ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,200 เมตร

970,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

17 เสริมคันโอบคลอง
ระบาย  2  ม.8 - ม.7

เพื่อเปน็แนวกั นน  า
ปอ้งกันน  าท่วมในพื นท่ี

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,900 เมตร

4,290,000 ขนาดของคัน
โอบ

บรรเทาความเดือน
ร้อนด้านอุทกภัย
ใหแ้ก่ประชาชนได้

กองชา่ง

18 ลงลูกรังถนนสายนา
ผู้ใหญ่หนอ่ย  หมู่  1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

280,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายดอนโพธ์ิ - ใดยาว 
 ม.1 - ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,450 เมตร

2,500,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

20 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยอนงค์ ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 570 เมตร

1,200,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

21 ลงลูกรังถนนสายบา้นปา้
เพี ยน  หมู่  3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 80 เมตร

23,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
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22 ก่อสร้างสะพาน คสล.
ท้ายหมู่บา้น  หมู่  3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร

1,800,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

23 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนคลองล าตาคร้าม 
 หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,685 เมตร

487,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ม.4 - ม.5 - ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,900 เมตร

5,500,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

25 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายหนองยายเขยีว
  หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

660,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

26 ลงลูกรังถนนสายศาลา
แดง  ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

430,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

27 ก่อสร้างสะพานขา้ม
คลองหนา้ ซ .ร่วมใจ  
หมู่  6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 20 เมตร

240,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

28 ก่อสร้างถนน คสล.  
วัดใดใหญ่ - ซ.ปัน้
พรหม  ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 640 เมตร

1,300,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

29 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากโครงการเดิม - สุด
หมู่บา้น ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 330 เมตร

790,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
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30 ลงลูกรังถนนสายคอก
วัว ม.7 - .8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

438,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

31 ลงลูกรังถนนหนา้โบสถ์
 - นาตาริด  
หมู่  8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร

210,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

32 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บา้นปา้ละออ (หลังคา
แดง)  หมู่  8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร

210,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

33 ลงลูกรังถนนสายต้น
กระทุ้ม  หมู่  8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร

350,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

34 ลงลูกรังถนน
สายหลังวัด  หมู่  8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

270,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ดอนโพธ์ิ - โคกล าพาน
หมู่  8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

1,700,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

36 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
นานายบญุสม  เปล่ียน
ถงั  หมู่  1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

330,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

37 ลงลูกรังสายต้นทอง -
ดอนโพธ์ิ - โคกล าพาน
 ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 270 เมตร

100,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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38 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทหาร ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 570 เมตร

1,300,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

39 ลงลูกรังถนน  
ซ.ไผ่เหงา ม.3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร

80,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

40 ปรับปรุงถนน  คสล.  
หมู่  4  -  หมู่  7  
(สะพาน ม.4 ถงึ 
บอ่หลวง)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 480 เมตร

980,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

41 ราดยางถนน
ซอยนายฝ้ัง   หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 160 เมตร

210,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

42 สะพาน คสล. 
หนา้ รพ.สต.ดอนโพธ์ิ 
 หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 20 เมตร

240,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

43 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นปา้บญุชว่ย  
หมู่  5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

700,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

44 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศาลาแดง  หมู่  5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 600 เมตร

1,400,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
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45 ก่อสร้างถนน คสล.ฝ่ัง
ซ้าย ต่อจากหมู่ 5  
หมู่  6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

2,800,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

46 ซ่อมแซมสะพานเหล็ก
หนา้บา้นลุงนาม ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร
ยาว 22 เมตร

150,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

47 ลงลูกรังถนนสายบา้น
สามหลัง ม.7 - บา้น
กลับ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

485,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

48 ลงลูกรังถนนสายนาลุง
ชาติ ม.7 - ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

270,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

49 ลงลูกรังถนนสายไปนา
นายเชือ่ม  ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 1,800 เมตร

530,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

50 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนายมะยม 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร

90,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

51 ลงลูกรังถนนซอยหนา้
ศาล ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 775 เมตร

281,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

52 ปรับปรุงถนน คสล.
ดอนโพธ์ิ - ตะลุง ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร

920,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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53 ลงลูกรังถนนสายนา
นายวัง ดัดวงษ ์ม.1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 500 เมตร

150,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

54 ขยายถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้น  หมู่  3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 1 เมตร
ยาว 600 เมตร

390,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

55 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ทุ่งไทรย้อย - ศรีษะ
กระบอื  หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,330,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

56 ลงลูกรังถนนสายคลอง
สะแก  หมู่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 900 เมตร

267,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

57 เสริมดินคันคลองล าตา
รี  ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

1,700,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

58 เสริมดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายใดขวาง - 
สวนส้ม  ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 840 เมตร

288,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

59 ลงลูกรังถนนสายหนอง
จอก - หางชะโด  หมู่ 
 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,200 เมตร

850,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

60 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบา้นนายมะยม ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 250 เมตร

450,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวดั

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ผลทีค่าดวา่จะรบั
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61 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยจรินทร์ ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 30 เมตร

54,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

62 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยโรงใน ม.8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร

360,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชา่ง

63 ลงลูกรังถนนสายบา้น
ลุงบนิ หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 580 เมตร

196,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

64 ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาหมู่บา้น หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า
สะอาดใชอ้ย่างเพียงพอ

ท่อประปา pvc ชั น 
8.5ขนาด Ø 4" ยาว 
528 เมตร  ขนาด Ø 
3" ยาว 696 เมตร  

ขนาด Ø 2" ยาว 432 
เมตร  รวมความยาว 

1,656 เมตร

487,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
น  าประปาใช้

ประชาชนมีน  า
สะอาดใช้

กองชา่ง

65 วางท่อประปาหมู่บา้น 
หมู่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า
สะอาดใชอ้ย่างเพียงพอ

ท่อ pvc ชั น 8.5 
Ø 3 และ 2 นิ ว 

ระยะทาง 1,670 เมตร

300,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

66 ซ่อมแซมถนน คสล. 
จากศาลาประจ า
หมู่บา้น - บา้นนาย
จ าลอง หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

    กว้าง 4 เมตร     
ยาว 860 เมตร

1,032,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

67 ซ่อมแซมถนนถนนสาย
ล าตาคร้าม หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

    กว้าง 3 เมตร      
ยาว 1,200 เมตร

489,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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68 ซ่อมแซมถนนสายนา
ลุงปุน่  หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 672 เมตร

322,000 จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

69 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายวงแหวน หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร

432,000 จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

70 ซ่อมแซมถนนสายกระ
ทุ้มลาย ถงึ 
ปากท่อ หมู่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 460 เมตร

172,800 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

71 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหางชะโด หมู่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 920 เมตร

480,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

72 ซ่อมแซมถนน คสล. 
คันคลองฝ่ังขวา หมู่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร

400,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

73 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น
 หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ตามแบบมาตรฐาน 
กรมโยธาธิการ 
แบบหอถงัสูง 

ขนาด 8 ลบ.ม. 
ถงัไฟเบอร์กลาส 4 ลูก

700,000 จ านวน 1 จดุ ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ

กองชา่ง

74 ซ่อมแซมท่อระบายน  า
พร้อมลงลูกรังถนนสาย
บา้นดาบบน หมู่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ซ่อมแซมบอ่พัก 20 บอ่
ลงลูกรังถนน
กว้าง 3 เมตร

ยาว 260 เมตร
หนาเฉล่ีย 20 ซม.

215,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

75 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายภายในหมู่บา้น 
หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,580 เมตร

หนา 15 ซม.

4,284,960 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

76 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายล ารางตาคร้าม 
ฝ่ังซ้าย หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ลงลูกรังถนน
กว้าง 4 เมตร

ยาว 1,590 เมตร
หนาเฉล่ีย 20 ซม.

852,240 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

77 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายล ารางตาคร้าม 
ฝ่ังขวา หมู่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ลงลูกรังถนน
กว้าง 3 เมตร

ยาว 1,200 เมตร
หนาเฉล่ีย 20 ซม.

489,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

78 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายใดขวาง บริเวณ
หนา้โบสถวั์ดใดใหญ่ 
หมู่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ลงลูกรังถนน
กว้าง 3 เมตร

ยาว 1,100 เมตร
หนาเฉล่ีย 20 ซม.

448,000 ขนาดของถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชา่ง

80 ซ่อมแซม/ติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ซ่อมแซม/ติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะในต าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของไฟฟ้า
สาธารณะ
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองชา่ง

81 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบลดอนโพธ์ิ

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ไฟฟ้าใชอ้ย่างท่ัวถงึ

ขยายเขตไฟฟ้าในต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีคุณภาพ
ชวิีตทีดี่ขึ น

กองชา่ง

รวม 81  โครงการ - - 20,466,000 21,877,800 9,768,000 6,771,000 7,289,200 - - -

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 4. เสรมิสรา้งความมั่นคง  และความสงบสุขของบ้านเมือง

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 ซ่อมแซมหอ
กระจายขา่ว

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
และส่วนราชการอืน่ ๆ

หอกระจายขา่ว
ในต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หอกระจายขา่ว
ต าบลดอนโพธ์ิ
สามารถใชง้าน

ได้ดี

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารของ

ทางราชการ

กองชา่ง

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 5. การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
   3.6  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 จัดเวทีประชาคม เพือ่ประชาชนมี่วน
ร่วมในการปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีหลัก
ประชาธิปไตย

 จัดประชมุอย่างน้อย
ปลีะ  1  ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวนกจิกรรม ประชาชนมีความพงึ
พอใจต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีหลัก
ความมีส่วนร่วม

ส านักปลัด

2 โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ

เพือ่ด าเนินกจิกรรมท่ี
เกีย่วขอ้งสถาบนั
พระมหากษตัริย์ซ่ึง
เปน็สถาบนัส าคัญ
ของชาติ

  จัดกจิกรรมอย่างน้อย
ปลีะ  1  ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกจิกรรมท่ี
ด าเนินการตาม
โครงการและตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาล

1.ประชาชนได้
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบนัฯ  2.สร้าง
ความสามัคคีของคน
ในชาติ

ส านักปลัด

3 กจิกรรมด้านการ
พฒันาสตรีและ
ครอบครัว

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีมี
บทบาทในทุกๆ ด้าน

สตรีในเขตต าบลดอนโพธ์ิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีในเขตต าบล
ดอนโพธ์ิ

สตรีส่วนร่วมใน
สังคมมากขึ น

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 5. การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2. บริหารจดัการด้านการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์

3.  ยทุธศาสตร์ทีเ่มืองน่าอยู่
    3.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 การสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์

เพือ่สนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

อดุหนุนจังหวัด
ลพบรีุ

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 อดุหนุน
จังหวัด
ลพบรีุ

มีจ านวนนักท่องเท่ียว
เพิม่มากขึ น

กอง
การศึกษาฯ

รวม 1  โครงการ - - 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 - - -

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดลพบุรีที ่ 2. บริหารจดัการด้านการทอ่งเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพื่อเปน็การบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี  
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิน่ใหค้งอยู่

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิทุกหมู่บา้น

-             20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนต าบลดอนโพธ์ิ
ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการวัด ประชารัฐ 
สร้างสุข

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน  
ตามหลัก “บวร”

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิทุกหมู่บา้น

             -      5,000      5,000      5,000      5,000 ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ
ทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรม

ประชาชนต าบลดอนโพธ์ิได้
ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 
5ส ทีท่กุภาคส่วน  มีส่วนร่วม

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการสัปดาหส่์งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
มาฆบชูา

-เพื่อส่งเสริม
พุทธศาสนกิชนนา
หลักธรรมทางศาสนา 
มาประพฤติปฏิบติัใน
ชวิีตประจ าวัน

ผู้บริหาร ขา้ราชการ 
บคุลากร ประชาชน 
และชมุชน ในต าบล
ดอนโพธ์ิ

             -      3,000      3,000      5,000      5,000 -ร้อยละของ
ผู้บริหาร 
ขา้ราชการ 
บคุลากร 
ประชาชน และ
ชมุชน ในต าบล
ดอนโพธ์ิ

ประชาชนทกุคนน าหลักธรรม
ทางศาสนา มาประพฤติปฏิบติั
ตามในชวิีตประจ าวัน

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

     3.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา
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     3.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 โครงการสัปดาหส่์งเสริม 
พระพุทธศาสนา เนื่องใน   
วันวิสาขบชูา

เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา
ใหก้ว้างขวางแพร่หลาย
 ด ารงมั่นอยู่คู่กับชาติ
ไทยตลอดไป

เด็ก และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

             -      3,000      3,000      3,000      3,000 ร้อยละของเด็ก
 และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ประชาชน และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
ได้เขา้วัดปฏิบติัธรรม และท า
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
อาสาฬหบชูาและวันเขา้พรรษา

เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้
เปน็สังคมดีมีคุณธรรม
จริยธรรมอย่างย่ังยืน 
โดยใชม้ิติทางศาสนา

เด็ก และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

             -      3,000      3,000      3,000      3,000 ร้อยละของเด็ก
 และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ประชาชน และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
ได้เขา้วัดปฏิบติัธรรม และท า
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการส่งเสริมและอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญัญาท้องถิน่

เพื่อส่งเสริม  สนบัสนนุ
ใหเ้ด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  อนรัุกษ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิน่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนต าบลดอนโพธ์ิ

             -    10,000    10,000    10,000    10,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ต าบลดอนโพธ์ิ รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญัญาทอ้งถิน่

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมและอนรัุกษ์
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม

1 ครั ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

8 โครงการสืบค้นและจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิน่

เพื่อสืบค้นและจดัการ
มรดกทางวัฒนธรรม
ของต าบลดอนโพธ์ิ

8  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส ารวจได้ตาม
เปา้หมาย

สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชมุชนใหค้งอยู่ต่อไป

กอง
การศึกษา

9 โครงการแขง่ขนักีฬา เพื่อสนบัสนนุให้
ประชาชนในต าบลมี
ศักยภาพในแขง่ขนักีฬา
ร่วมกัน

ประชาชนในต าบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจกรรมแขง่ขนั
กีฬา  จ านวน 

1 ครั ง

ประชาชนได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมการแขง่ขนักีฬา

กอง
การศึกษา

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา
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     3.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

10 โครงการจดัซื ออุปกรณ์กีฬา เพื่อเปน็การส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชน 
สนใจในกีฬา ได้ออก
ก าลังโดยการเล่นกีฬา
ในชมุชนและหมู่บา้น

ประชาชนในต าบล -         -         40,000 40,000 40,000 ประชาชนออก
ก าลังกายใน

ชมุชน

เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงและเกิดความรัก
ความสามัคคีกัน

กอง
การศึกษา

11 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
การด าเนนิงานของเครือขา่ย
สภาวัฒนธรรมต าบล

เพื่อส่งเสริมเครือขา่ย
วัฒนธรรมระดับดับ
ต าบลใหเ้ขม้แขง็

สภาวัฒนธรรมต าบล -         -         5,000 5,000 5,000 คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม

ต าบล

สภาวัฒนธรรมต าบล สามารถ
สืบทอดวัฒนธรรมและอนรัุกษ์
วัฒนธรรมต าบลได้อย่างเขม้แขง็

กอง
การศึกษา

รวม 11  โครงการ - - 120,000 164,000 194,000 196,000 196,000 - - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั

ผลทีค่าดวา่จะรบั
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)

1 โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

เพือ่ร าลึกถงึพระมหา
กรุณาธิคุณแหง่
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
รัชการท่ี  5

บคุลากรในสังกดั
องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ   
  

-           1,000   3,000  3,000  3,000  บคุลากรในสังกดั
องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
ท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม   

สาธารณะชนได้เหน็
ความส าคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
น าธรรมะสู่ผู้สูงอายุ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภา 
พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง

เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมน าธรรมะสู่
ผู้สูงอายุ คณะบริหาร 
สมาชกิสภา ฝ่ายปกครอง
 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกีย่วขอ้ง

ผู้สูงอายุ คณะ
ผู้บริหาร สมาชกิ

สภา พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง

-           67,900 -           -           -           จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
สมาชกิ ฝ่ายปกครอง 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกีย่วขอ้ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใชห้ลักธรรมะ
ในการด าเนินชวิีต และ
การบริหารจัดการชมุชน
หรือท้องถิ่นใหโ้ปร่งใส

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ - - -           68,900 3,000  3,000  3,000  - - -

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 5. การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ

     3.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

 งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ  ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

3.  ยทุธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(ผลผลิตของ
โครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)
1 ประชารัฐร่วมใจ  คลองสวย  

น  าใส  ไร้ผักตบชวา
ก าจัดวัชพชืในแหล่งน  า
สาธารณะในเขตพื นท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ

แหล่งน  า
สาธารณะใน

ต าบลดอนโพธ์ิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กจิกรรม

แหล่งน  า
สาธารณะได้รับ
การดูแล

กองชา่ง

2 ปลูกต้นไม้บริเวณสองขา้งทาง  
หมู่ท่ี  1  -  8

เพือ่เปน็การเพิม่พื นท่ีสี
เขยีวและลดการกดั
เซาะของหน้าดิน

บริเวณสองขา้ง
ทางถนน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
กจิกรรม

เปน็ชมุชนน่าอยู่
ส่งผลให้
ประชาชนมี
คุณภาพชวิีตท่ีดีขึ น

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา

วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

     3.8  แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวดั
ผลทีค่าดวา่จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทีย่ัง่ยนื

ที่ โครงการ

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 76 
 

แบบ  ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจั์งหวดัที ่ 3. พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ

3.  ยทุธศาสตรเ์มืองน่าอยู่
    3.9  แผนงานงบกลาง

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565
(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (KPI)

1 เงินสงเคราะห์
เบี ยยังชพีผู้สูงอายุ

เพือ่เปน็สวัสดิการ
ใหแ้กป่ระชาชนท่ีมี
อายุ  60  ปขีึ นไป

ผู้ท่ีมีอายุครบ 60 ปี
ขึ นไปท่ีมาขึ น

ทะเบยีน

4,313,900 5,000,000 5,000,000 5,000,000    5,000,000 จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้มาขึ น
ทะเบียนได้
ครบทุกคน

ผู้สูงอายุ
มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น

ส านักปลัด

2 เงินสงเคราะห์
เบี ยความพกิาร

เพือ่เปน็สวัสดิการ
ใหแ้กผู้่พกิาร

ผู้พกิารท่ีมาขึ น
ทะเบยีน

944,100    1,000,000 1,000,000 1,000,000    1,000,000 จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้มาขึ น
ทะเบียนได้
ครบทุกคน

ผู้พกิาร
มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น

ส านักปลัด

3 สมทบ
เงินกองทุน
สวัสดิการชมุชน
ต าบลดอนโพธ์ิ

เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชมุชน
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชวิตท่ีดีด้วยหลักการ  
ประชาชนออม 1 ส่วน 
 อบต.สมทบ 1 ส่วน 
และรัฐบาล 1 ส่วน

สมาชกิกองทุนฯ 
คนละ 1 บาท 

จ านวน 365 วัน

60,000      60,000      60,000      60,000         60,000      สมทบ
เงินกองทุน
สวัสดิการชุมชน

ประชาชน
มคีวามมัน่คง
และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ น

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ - - 5,318,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000    6,060,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินปี  (พ.ศ.2561  -  2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่

จะรบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัลพบุรทีี ่ 3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
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แบบ  ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ชดุผจญเพลิงในอาคาร
มาตรฐาน NFPa  
จ านวน 2 ชดุ รายละเอยีด
ตามท่ี อบต.ก าหนด

190,000   -                 -              -              -              ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต้นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4*12 เมตร  
จ านวน  5  หลัง

-             117,700 -              -              -              ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต้นท์ผ้าใบ 
ขนาด 5*12 เมตร  
พร้อมผ้าใบปดิขา้ง  
จ านวน  2  หลัง

-             90,800 -              -              -              ส านักปลัด

4 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื อเตาเผาขยะ  
เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า  20
  กโิลกรัม/ชั่วโมง  
จ านวน  3  เตา

-            405,000   -              -              -              กองชา่ง

5 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ ยางชะลอความเร็ว
ยาว 6 เมตร พร้อมหวัท้าย
จุดละ  8,000  บาท

-            16,000      16,000   16,000   16,000   กองชา่ง

บัญชีครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ ประเภท

เป้าหมาย
แผนงาน หมวด

งบประมาณและทีผ่่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561  -  2565) 
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แบบ  ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 เคหะและชมุชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ กระจกโค้งจราจร ชนิด
กระจก พร้อมเสาและ
อปุกรณ์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ ว 
จุดละ 6,000 บาท

-            12,000      12,000   12,000   12,000   กองชา่ง

192,561 435,562 30,563 30,564 30,565 รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561  -  2565) 

องค์การบริหารสว่นต าบลดอนโพธิ ์ อ าเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การป ระ เมิ น ผลกระบ วน การ  (Process Evaluation) ห รื อ  ก ารป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
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3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กร
ที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ยัง
ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากคาดใช้แบบรายงานแบบที่ 1  แบบตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.3 ยุทธศาสตร์ 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
(4) วิสัยทัศน์ 
(5) กลยุทธ์ 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(8) แผนงาน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
(10) ผลผลิต/โครงการ 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 

3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

3.4  วสิัยทัศน์ (5) 

3.5  กลยุทธ ์ (5) 

3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8  แผนงาน (5) 

3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมลูพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ  เช่น  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมอิากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง   เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่ง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน่ การเกษตร การประมง การปศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสรมิอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสเีขียว ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Oppotunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ
แก้ไขปัญหา 
 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 86 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์ปกครองสว่นท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(5)  

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดยีวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่แนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
ดังนั้นในขั้นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตาม (Evaluation) 

  การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  
Gantt  Chart  ที่สามารถติดตามได้ว่าด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน
ด าได้กล่าวมาแล้ว 

  การประเมินผล  (Evaluation) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard  Criteria)  และ
ตัวชี้วัด  (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ 

  การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  8  เกณฑ์  ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตาม

แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงกาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่   เป็นไปตามกรบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)  
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้  
จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร  สัดส่วนปริมาณการก่อสร้างเทียบกับ
เป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  
จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของ
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  
และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลา  อาจเป็นสัปดาห์  เดือน  ไตรมาส  หรือระยะ
ของโครงการ(Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ  ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ไป  
งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  
และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา  ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ 
คน  เดือน  (Man – mont) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว  และ
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึง
ระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ(Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนินงานทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัด
ต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึง
สมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ  และจะเป็น
แนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม  และการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา  อาทิ  จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรียนที่เข้า
เรียนในแต่ละปี   

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ  การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของ
โครงการ  การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่าย
รวม 
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3. เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  

โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชาชนเป้าหมาย  อาทิ  การบรรลุเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีการส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการ
มีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร  ความถี่ระดับและกิ จกรรม  ซึ่ ง
ครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วน
ของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความ
เสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและ

หน่วยงานในภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้ งที่มุ่งหวัง  (Intended  Impacts)  
ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  (Unintended  Impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ 

(1) คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมี
งานท า  สุขอนามัย  สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วน
ครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  หรือมารฐานการด ารงชีพ 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ทั้งเชิง
บวกและลบต่อตัวโครงการเอง  โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย
ผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการ  และทัศนคติต่อผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่โครงการ 
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(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมี
โครงการ  อาทิ  สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  
จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  การปฏิบัติของใช้ยวดยาน
โดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น  และลด  ละ   
พฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง(Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการ
ที่แท้จริง  ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา  ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่
ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความ
สอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสพอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้อง
ทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่อง

ของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถใน
การเลี้ยงตัวเองได้   นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่ งใหม่  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของโครงการ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  
ปริมาณเงินทุนส ารอง  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน  จ านวน  และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่
รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  Capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถใน
การพ่ึงตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการ
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรม
โครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและ
การขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุก
กลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่ม
เกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง 
มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขา
อาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่าง
เพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการ
ด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 
(Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส 
บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น  ระหว่างชนรุ่นปั จจุบั นและชนรุ่นอนาคต (Future 
generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
กระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับ
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) 
ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความ
เสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้
ด าเนินโครงการ 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่ง
สร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทาง
สังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจาก
โครงการสร้างเขื่อน 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี 
ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 

   เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือ
ประมวลเป็นตวัชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
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  กรรมการข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

  ข้อ  29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

๔. แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติ งานตามที่
เห็นสมควร 

 

  ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่ จะมอบหมายให้หน่ วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้องปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5  คะแนน 
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
5) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 5  คะแนน 
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  5  คะแนน 
7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่นคั่ง  

ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
9) งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ  5  คะแนน 
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5  คะแนน 
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาได้ถูกต้อง (5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 96 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใ ช้ ก าร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local sufficiency Ecomony Plan : LSEP) 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน  (clear objective) โค รงก ารต้ อ งก าห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สารทมารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณ
๓พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดับรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไป สู่  Value – Based Economy ห รื อ เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อน ด้ วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้ วต่ อยอดความ ได้ เป รียบ เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช่น  ด้ าน เกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 

 

5 .8  โค ร งก ารแก้ ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมา มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1 ) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5 .11  มี การก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด  (KPI) แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) .ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสมารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3  เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
         1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

    2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
       (1) ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม –  ธันวาคม) 
(2) ไตรมาสที่ 2    

(มกราคม –  มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 3 

(เมษายน – มิถุนายน) 
(4)ไตรมาสที่ 4    

(กรกฎาคม – กันยายน) 
  

           ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3   2563 ปีที่ 4   2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. แหล่งผลิต
อาหารปลอด
สารพิษของ
จังหวัด 

                    

2. ศูนย์
การศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

                    

3. เมืองน่าอยู่                     
รวม                     

           4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3   2563 ปีที่ 3   2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

 งบ 
ประมาณ  

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. แหล่งผลิต
อาหารปลอด
สารพิษของ
จังหวัด 

                    

2. ศูนย์การศึกษา
และเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

                    

3. เมืองน่าอยู ่                     

รวม                     
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2561 

             

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. แหล่งผลิต
อาหารปลอด
สารพิษของ
จังหวัด 

            

2. ศูนย์
การศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

            

3. เมืองน่าอยู่             

รวม             

 

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 
   

             

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. แหล่งผลิตอาหารปลอด
สารพิษของจังหวัด 

      

2. ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

     

 3. เมืองน่าอยู่      

 รวม       

 

ส่วนที ่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รบัเงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจ าปี  2561 

 

โครงการ 
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

งบประมาณที่
ได้รบั 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      

  

  

  

  

  

  

รวม 
   

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 101 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
2. ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


