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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  1                                                          
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หนา้ ก 

 

 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 
– 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562    ไปแล้วนั้น 

  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึงได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่  1  มีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  สถานการณ์คลัง  
และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่ 1  เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานในการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนโพธิ์ต่อไป 

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
                 มีนาคม  2563 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ค าน า 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ หน้า 1 
 

           
แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ 

 
    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 
1 โครงการเดิม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 40 ข้อ 1) 

 
เพื่อให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่
ด ี เจริญเติบโต
สมวัยตามเกณฑ์ฯ 

 
เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
  128,800  

  
 128,800  

   
147,000  

  
 147,000  

   
147,000  

 
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

 
นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

 
เพื่อให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่
ด ี เจริญเติบโต
สมวัยตามเกณฑ์ฯ 

 
เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   
128,800  

   
128,800  

   
220,500  

   
220,500  

   
220,500  

 
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

 
นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 2 

 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

2 โครงการเดิม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 42 ข้อ 6) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

   
  39,100  

    
 39,100  

  
   51,000  

 
    51,000  

  
   51,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้วัสดุ
การศึกษา 

 
นักเรียนมีวสัดุ
การศึกษาท่ี
ครบครันและ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

     
39,100  

  
   39,100  

    
 76,500  

   
  76,500  

   
  76,500  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้วัสดุ
การศึกษา 

 
นักเรียนมีวสัดุ
การศึกษาท่ี
ครบครันและ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 3 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

3 โครงการเดิม 
โครงการทุนการศึกษา
เด็กเรยีนดีหรือยากจน 
(หน้าท่ี 43 ข้อ 9) 

 
เพื่อให้เด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดี
และยากจนไดม้ี
โอกาสใน
การศึกษา 

 
เด็กเรยีนดีหรือ
ยากจน 

   
  30,000  

     
30,000  

     
30,000  

    
 30,000  

     
30,000  

 
จ านวนทุน 

  
เด็กเรยีนดี
และยากจนได้
มีโอกาสใน
การศึกษา 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนหรือ
ด้อยโอกาส 

 
เพื่อให้
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือนักเรยีน
ซึ่งเป็นผู้ยากจน
หรือด้อยโอกาส 

 
นักศึกษาและ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้
ยากจนหรือด้อย
โอกาส 

     
30,000  

     
30,000  

     
30,000  

    
 30,000  

     
30,000  

 
จ านวนทุนที่
ให้กับนักศึกษา
และนักเรียน
ยากจนหรือ
ด้อยโอกาส 

 
นักศึกษา
ได้รับ
ทุนการศึกษา
และนักเรียน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 4 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

4 โครงการเดิม 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้รื่องเพศ และ
ความปลอดภัยทาง
เพศส าหรับเด็ก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 
หน้าท่ี 44 ข้อ 14) 

 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
ให้เด็กวัยรุ่นได้มี
ความรู ้ความ
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยทางเพศ 

 
เด็กและเยาวชน 
ต าบลดอนโพธ์ิ 

  
-  

 
 -  

 
25,000  

 
 -  

 
25,000  

 
จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความ
ปลอดภัยทางเพศ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  

โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการฝึกอาชีพเด็ก
และเยาวชน 

 
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดฝ้ึก
อาชีพเพื่อเป็น
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 
เด็กและเยาวชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

 
-  

 
-  

 
10,000  

 
10,000  

    
10,000  

 
จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
เด็กและเยาวชน  
ได้ฝึกอาชีพเพื่อ
เป็นความรู้ในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 5 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

5 โครงการเดิม 
โครงการค่ายกลางวัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้าท่ี 45 
ข้อ 17 

 
เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักท ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ 

 
เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

 
-  

 
-  

 
-  

    
10,000  

    
10,000  

 
จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
เด็กและเยาวชน  
ได้ท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์
เหมาะสมกับวัย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  

โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการค่ายกลางวัน 

 
เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักท ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ 

 
เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

 
-  

 
-  

    
60,000  

    
70,000  

    
70,000  

 
จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
เด็กและเยาวชน  
ได้ท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์
เหมาะสมกับวัย 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 6 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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

6 โครงการเดิม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้าท่ี 46 ข้อ 
20) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 -  

       
3,600  

       
6,000  

       
6,000  

       
6,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้หนังสือ
เรียน 

 
นักเรียนมี
หนังสือเรียนท่ี
ครบถ้วนและ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
-  

       
3,600  

       
9,000  

       
9,000  

       
9,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้หนังสือ
เรียน 

 
นักเรียนมี
หนังสือเรียนท่ี
ครบถ้วนและ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 7 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

7 โครงการเดิม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หน้า 46 ข้อ 
21) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
-  

       
3,600  

       
6,000  

       
6,000  

       
6,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้อุปกรณ์
การเรยีน 

 
นักเรียนมี
อุปกรณ์การ
เรียนที่
ครบถ้วน
และได้รับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
-  

       
3,600  

       
9,000  

       
9,000  

       
9,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้ใช้อุปกรณ์
การเรยีน 

 
นักเรียนมี
อุปกรณ์การ
เรียนที่
ครบถ้วน
และได้รับ
การส่งเสริม
การเรยีนรู้
เพิ่มขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 8 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

8 โครงการเดิม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 -2565 
หน้า 47 ข้อ 22) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 -  

       
5,400  

       
9,000  

       
9,000  

       
9,000  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับคา่
เครื่องแบบ
นักเรียน 

 
นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนท่ี
ครบถ้วน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน)  

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  
-  

       
5,400  

     
13,500  

     
13,500  

     
13,500  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับคา่
เครื่องแบบ
นักเรียน 

 
นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนท่ี
ครบถ้วน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 9 

 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

9 โครงการเดิม 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 47 ข้อ 23) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 -  

       
7,740  

   
  12,900  

     
12,900  

     
12,900  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 
นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูจ้าก
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน) 

 
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
นักเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 -  

       
7,740  

     
19,350  

     
19,350  

  
   19,350  

 
จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

 
นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูจ้าก
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 10 

           แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

            

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. เสรมิสร้างความมั่นคง  และความสงบสุขของบ้านเมือง        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

              3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 
1 โครงการเดิม 

พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- 2565) หน้า 50 
ข้อ 4) 

 
1.เพื่อมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
เป็นระบบ 
2.ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้ง่าย 
3.มีแผนผังขั้นตอนการ
ให้บริการด้านการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

 
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของทาง

ราชการ 

 
- 

 
15,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
เป็นระบบและ
มีความชัดเจน 

 
ส านักปลดั 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 11 

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ  

 
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 
ป้ายช่ือศูนย์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายโครงสร้างฯ 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
15,000 

 
ประชาชนร้อย
ละ 100 ได้
เห็นป้ายต่างๆ 

ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

 
1.สามารถ
จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ได้เป็นรูปธรรม 
2.สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมา
ตรวจดูข้อมลู
ข่าวสาร 

 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 12 

           แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ        

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่         

 

     3.5  แผนงานเคหะและชุมชน         

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการเดิม 

ปรับปรุงถนน  คสล. 
จากหน้าวัด - บ้านนาย
จ ารัส  บุญคล้าย  หมู่ 1 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 57  ล าดับที ่ 5) 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 420 เมตร 

 
970,000 

 
-  

 
-  

 
 - 

 
-  

 
ขนาดของ

ถนน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 
กองช่าง 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงถนน  คสล. 
จากหน้าวัด - บ้านนาย
จ ารัส  บุญคล้าย  หมู่ 1 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 420 เมตร 
(2561) 

กว้าง 1 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

(2565) 

 
970,000 

 
- 

 
- 

 
585,000 

 
-   

 
ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 
กองช่าง 

             

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ ์ หน้า 13 

 3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

2 โครงการเดิม 
ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ม.4 - ม.5 - ม.7(
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 หน้า 
60 ล าดับที ่ 24) 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,900 เมตร 

 
- 

 
5,500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขนาดของ

ถนน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 
กองช่าง 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ม.4 - ม.5 - ม.7 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,900 เมตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,500,000 

  
- 

 
ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 
กองช่าง 

3 โครงการเดิม 
ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองหน้า ซ.ร่วมใจ  
หมู ่ 6 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 60 ล าดบั
ที ่ 27) 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

 
- 

 
240,000 

  
- 

 
-  

  
- 

 
ขนาดของ

ถนน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช่าง 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองหน้า ซ.ร่วมใจ  
หมู ่ 6 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 2 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

 
- 

 
240,000 

  
- 

 
545,000 

 
-  

 
ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช่าง 
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     3.5  แผนงานเคหะและชุมชน         

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

4 โครงการเดิม 
ลงลูกรังถนนสายนา
นายวัง ดัดวงษ์ ม.1 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 64 ล าดับที ่ 53) 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

  
- 

 
-  

 
-  

 
150,000 

 
-  

 
ขนาดของ

ถนน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช่าง 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
ลงลูกรังถนนสายนา
นายวัง ดัดวงษ์ ม.1 - 
ม.8 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,220 เมตร 

  
- 

  
- 

 
384,000 

 
- 

  
- 

 
ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช่าง 
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           แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

            

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

1 โครงการเดิม 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  
น าธรรมะสูผู่้สูงอายุ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 74 ข้อ 2) 

 
เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมน า
ธรรมะสูผู่้สูงอายุ 
คณะบริหาร 
สมาชิกสภา ฝ่าย
ปกครอง 
พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

 
ผู้สูงอาย ุคณะ

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
และเจา้หน้าท่ีที่

เกี่ยวข้อง 

            
-  

 
 67,900  

              
-  

              
-  

              
-  

 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก ฝ่ายปกครอง 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้หลักธรรมะ
ในการด าเนินชีวิต และ
การบริหารจัดการชุมชน
หรือท้องถิ่นให้โปร่งใส 

 
ส านักปลดั 
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           แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพ         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

    3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

  โครงการ
เปลี่ยนแปลง 
โครงส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

 
1.เพื่อสร้างเสริมทักษะด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัยและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน2.
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุให้รู้สึกว่าตนมี
คุณค่า ต่อครอบครัว และ
สังคม3.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องน าความรู้หลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่และใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 
ผู้สูงอาย ุ
คณะ

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน

และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

            
-  

  
67,900  

 
 100,000  

  
100,000  

 
 100,000  

 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
1.สูงอายุมีทักษะด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัยและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   2.
ผู้สูงอายุมีขวญัและก าลังใจ
รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ต่อ
ครอบครัว และสังคม3.
ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไดร้ับ
ความรู้และน าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ชีวิตประจ าวัน 

 
ส านักปลดั 
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           แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

            

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคม
คุณภาพ         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการเดิม 
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- 2565 หน้า 72 
ข้อ 7) 

เพื่อสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

  โครงการ
เปลี่ยนแปลง 
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง  

เพื่อสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 100,000 100,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 
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   3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการเดิม 
โครงการแข่งขันกีฬา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 หน้า 
72 ข้อ 9) 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนในต าบลมี
ศักยภาพในแข่งขัน
กีฬาร่วมกัน 

ประชาชนในต าบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจกรรม
แข่งขันกีฬา  
จ านวน 1 

ครั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

  โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการแข่งขันกีฬา  

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนในต าบลมี
ศักยภาพในแข่งขัน
กีฬาร่วมกัน 

ประชาชนในต าบล 40,000 40,000 40,000 200,000 200,000 กิจกรรม
แข่งขันกีฬา  
จ านวน 2 

ครั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 
 


