
-สํานา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยสามัญประจําป#  2562  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห0องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู0เข0าประชุม   
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ นายวีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา นายเสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นายนอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. --  ลา  --  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. นายสมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา ส.อบต. นายขจรพัฒน�  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ3งโต ส.อบต. นายเสริม  รุ3งโต  

9. นางจําป6  เล็กคง ส.อบต. นางจําป6  เล็กคง  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. --  ลา  --  

12. นายเชื้อ  จันทร�พลับ ส.อบต. นายเชื้อ  จันทร�พลับ  

13. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. นายศรีณรงค�  กองแก(ว  

14. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. นายเสมอ   เกิดทอง  

15. นายสมศรี  รุ3งทิม ส.อบต. นายสมศรี  รุ3งทิม  

16. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ นายชลอ  มากมี  

     

 
ผู0เข0าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
2. นายผดุง  ทวีวัฒน� รองนายก  อบต. ผดุง  ทวีวัฒน�  
3. นายจํานง  อ่ิมกมล รองนายก  อบต. จํานง  อ่ิมกมล  
4. นายเสน3ห�  บัวเงิน เลขานุการนายก  อบต.ฯ เสน3ห�  บัวเงิน  
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เริ่มประชุม เวลา  13.30  น. 

นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการสภา  
อบต.ดอนโพธิ์  ว3ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�ประชุม  
เห็นว3าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปCดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แจ(งต3อท่ีประชุม  นางสาวทิพย�รัตน�  บุญคล(าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบล

ดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  1  ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(  
และนายอดุลย�  เปรมปราคิน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  หมู3ท่ี  6 
ขอลาเนื่องจากปEวยนอนพักรักษาตัวท่ีบ(าน  ไม3สามารถมาประชุมได(   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล0ว 
ประธานสภาฯ  แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562

สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ�  2562  ว3ามีข(อความใดไม3ถูกต(อง  หรือ
ต(องการแก(ไขข(อความใดหรือไม3 

ท่ีประชุม  ไม3มีสมาชิกท3านใดขอแก(ไขข(อความแต3อย3างใด 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป6  2562

สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ�  2562 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  13  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายประจําป#งบประมาณ  พ.ศ.  

2562 
ประธานสภาฯ เชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียด 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลง  ว3ามีความจําเปGนในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  
นายก  อบต.ดอนโพธิ์ พ.ศ.  2562  เนื่องจากไม3ได(ตั้งงบประมาณรายจ3ายได(  แต3จําเปGนต(องจ3ายเพ่ือให(เกิดความ 
  คล3องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังเปGนรายการใหม3  จํานวน  1  

รายการคือ   
 
 
 
 
 



 - 3 - 

 

 
( ลําดับที่    ) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2562 
อนุมัติเมื่อวันที่           เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
โอนครั้งที่       /2562 

 
แผนงาน งาน งบ หมวด 

รายจ�าย 
ประเภท 
รายจ�าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก�อนโอน 

(+/-)จํานวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายกรณีมีการ
แก0ไขเปลี่ยนแปลง 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภณัฑ� 
 

ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 อุปกรณ�อ3านบัตร
อเนกประสงค� 
(Smart Card 

Reader) จํานวน  

2  เครื่อง 

- - 1,400 + 1,400 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ลงทุน ครุภณัฑ� 
 

ครุภณัฑ�
คอมพิวเตอร� 

 เครื่องพิมพ�
Multifunction 
ชนิดเลเซอร� หรือ
ชนิด LED ส ี

34,000 1,472 1,400 - 72 

ตั้งไว(  1,400  บาท เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ�อ3าน

บัตรอเนกประสงค� (Smart Card Reader)    
จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 700  

บาท (ตามกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมกําหนด) 
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ประธานสภาฯ  ตามรายละเอียดญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2562  
จํานวน  1  รายการ  ท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์ได(แถลงมานั้นท3านใดจะซักถาม  กระทู(ถาม  
หรือขออภิปรายหรือไม3  โปรดดําเนินตามข้ันตอนข(อบังคับการประชุมกําหนด 

ท่ีประชุม  ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3มีการซักถามเพ่ือทราบความชัดเจนของเหตุผลและได(รับคําตอบ
จาก  นายก  อบต.จนทราบความชัดเจนเปGนท่ีน3าพอใจ 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมให(โอนงบประมาณรายจ3ายประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  1  
รายการ  ตามรายละเอียดท่ีนายก  อบต.ดอนโพธิ์  แถลงมาหรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติการพิจารณาร�างแผนพัฒนาท0องถ่ินส่ีป#  แก0ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายก  อบต.ดอนโพธิ์แถลงญัตติดังกล3าว 
นายพณชัย  แสงคํา ได(แถลงว3า  แผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  แก(ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3 )  โดยมีรายละเอียดดังนี้            
นายกอบต.ดอนโพธิ์  
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           แบบ ผ.07  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  (พ.ศ.2561  -  2564) แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
           

 ป#  2561   ป#  2562   ป#  2563   ป#  2564   รวม  4  ป#  
ยุทธศาสตร� จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล3งผลติอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด 

          

    1.1 แผนงานการเกษตร - - 3 380,000     3 380,000 

รวม - - 3 380,000 - - - - 3 380,000 

2) ยุทธศาสตร�ศูนย�การศึกษาและเรียนรู(           

    1.1 แผนงานการศึกษา - - 3 119,100 3 119,100 3 119,100 9 357,300 

รวม - - 3 119,100 3 119,100 3 119,100 9 357,300 

3) ยุทธศาสตร�บ(านเมืองน3าอยู3           

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 3 25,000 2 10,000 2 10,000 7 45,000 

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - 

    3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - 

    3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

- - - - - - - - - - 
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 ป#  2561   ป#  2562   ป#  2563   ป#  2564   รวม  4  ป#  
ยุทธศาสตร� จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

    3.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - 9 3,642,800 1 15,000 1 15,000 11 3,672,800 

    3.6 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน - -       - - 

    3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 
16 257,900 15 267,000 15 267,000 46 791,900 

    3.8 แผนงานการเกษตร - -       - - 

    3.9 แผนงานงบกลาง - -       - - 

รวม - - 28 3,925,700 18 292,000 18 292,000 64 4,509,700 

รวมทั้งสิ้น - - 34 4,424,800 21 411,100 21 411,100 76 5,247,000 
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          แบบ  ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  (พ.ศ.2561  -  2564)  แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3 

สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

           

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  1  เพิ่มผลผลิตสร0างมูลค�าเพิ่มสินค0าการเกษตรและผลิตภัณฑ�อาหารปลอดภัย     
ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร0างสรรค�     

 1.  ยุทธศาสตร�แหล�งผลิตอาหารปลอดสารพิษ        

     1.1  แผนงานการเกษตร                 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

เปHาหมาย 
2561 2562 2563 2564 

ตัวชี้วัด 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

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

ผลที่คาดว�าจะได0รับ 
หน�ายงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 ขุดลอกคลองหนองรีใน  
หมู3 2 

ช3วยเพิ่มการส3งน้ําให(
ทั่วถึง 

กว(าง 16 เมตร  
ยาว  1,030  เมตร 

-  200,000  -  - จํานวนระยะทาง
ที่ขุดลอก 

มีน้ําเพื่อใช(ในการเกษตร
อย3างเพียงพอ 

กองช3าง 

2 ขุดลอกคลองยายแก(ว   
หมู3 1 

ช3วยเพิ่มการส3งน้ําให(
ทั่วถึง 

กว(าง 6 เมตร 
ยาว 1,010 เมตร 

พร(อมขนย(าย 

- 120,000 - - 
จํานวนระยะทาง

ที่ขุดลอก 

มีน้ําเพื่อใช(ในการเกษตร
อย3างเพียงพอ 

กองช3าง 

3 วางท3อระบาย สามแยก  
ใดขวาง - สวนส(ม หมู3 6 

 ช3วยเพิ่มการส3งน้ําให(
ทั่วถึง 

วางท3อระบายน้ํา คสล. มอก.
ชั้น 3 เส(นผ3าศูนย�กลาง 1 

เมตร จํานวน 8 ท3อน 

  60,000   จํานวนท3อที่วาง มีน้ําเพื่อใช(ในการเกษตร
อย3างเพียงพอ 

กองช3าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู� 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร�ศูนย�การศึกษาและเรียนรู0 
2.1  แผนงานการศึกษา 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1. 

 

 

 

โครงการสนับสนุนค3าใช(จ3าย

การบริหารสถานศึกษา(ค3า

จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

เพื่อสนับสนุนและ

ส3งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของ ศพด.ในสังกัด 

อบต. 

ค3าใช(จ3ายในการจัด

การศึกษา  (ค3าใช(จ3าย

รายหัว) 

นักเรียนศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กตลอดป6

- 

 

39,100 

 

39,100 

 

39,100 

 

จํานวน
นักเรียนที่ได(

ใช(วัสดุ
การศึกษา 

 
 

นักเรียนมีวัสดุ 
การศึกษาที่ครบครัน

และได(รับการ
ส3งเสริมการเรียนรู(

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.01 
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การศึกษา 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

2. โครงการส3งเสริมการเรยีนรู(

ปฐมวัย ท(องถิ่นไทย ผ3านการ

เล3น ประจําป6งบประมาณ 

พ.ศ.2562 

เพื่อส3งเสริมและ

สนับสนุนเด็ก

ปฐมวัยมี

พัฒนาการ

สมบูรณ�ตามวัย

ครบ 4 ด(าน 

สนามเด็กเล3นสร(าง

ปdญญา 

- 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนฐาน
ของสนามเด็ก
เล3นสร(าง
ปdญญา 

นักเรียนปฐมวัย
ได(รับการส3งเสรมิ
การเรยีนรู(ผ3านการ
เล3นเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการจัดกิจกรรมส3งเสริม

การเรยีนการสอนนักเรียน

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค�การบริหารส3วนตําบลดอน

โพธิ์ 

เพื่อพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนนักเรียนศูนย�

พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค�การ

บริหารส3วนตําบล

ค3าใช(จ3ายในการจัด

กิจกรรมส3งเสริมการ

เรียนการสอน   

นักเรียนศูนย�พัฒนา

เด็กเล็กตลอดป6

การศึกษา 

- 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวน
กิจกรรมที่จดั
ตลอดป6
การศึกษา 

นักเรียนปฐมวัย
ได(รับการส3งเสรมิ
การเรยีนรู(ผ3าน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา ฯ 
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ดอนโพธิ์  

          แบบ  ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  (พ.ศ.2561  -  2564)  แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 

สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

           
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู�       

 

ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 3.  ยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�         

     3.6  แผนงานเคหะและชุมชน         
งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปHาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได0รับ 

หน�ายงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 วางท3อประปาหมู3บ(าน  
หมู3 8 

เพื่อให(ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใช(อย3าง
เพียงพอ 

ท3อ pvc ชั้น 8.5  
ขนาดเส(นผ3าศูนย�กลาง  

3 นิ้ว และ 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,670 เมตร 

- 300,000 - - จํานวนท3อ
ประปาที่

ดําเนินการ 

ประชาชนมีน้ําใช(
อย3างเพียงพอ 

กองช3าง 
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2 ซ3อมแซมถนน คสล.  
จากศาลาประจําหมู3บ(าน - 
บ(านนายจําลอง หมู3 7 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 860 เมตร  

- 1,032,000 - - ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 
 

กองช3าง 

งบประมาณและที่ผ�านมา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปHาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได0รับ 

หน�ายงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 ซ3อมแซมถนนลูกรังสายลํา
ตาคร(าม ฝdhงขวา หมู3 4 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 
 

กว(าง 3 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  

- 489,000 - - ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 

4 ซ3อมแซมถนนลูกรังสาย
นาลุงปุEน  หมู3 1 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 672 เมตร 

- 322,000 - - จํานวน
ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 

5 ซ3อมแซมถนนลูกรังสายวง
แหวน หมู3 1 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร 

- 432,000 - - จํานวน
ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 

6 ซ3อมแซมถนนลูกรังสาย
กระทุ(มลาย – ปากท3อ 
หมู3 5 
 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 460 เมตร  

- 172,800 - - ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 
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7 ซ3อมแซมถนนลูกรังสาย 
หางชะโด หมู3 6 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 920 เมตร  

- 480,000 - - ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 

8 ซ3อมแซมถนน คสล.  
คันคลองฝdhงขวา หมู3 6 

เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

กว(าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร  

- 400,000 - - ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช3าง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู� 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
3.7  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

แบบ  ผ.01 
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1. 

 

 

โครงการตักบาตรข(าวสารอาหารแห(งถวาย

เปGนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถ

บพิตร เนื่องในโอกาสวันคล(ายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา วันชาติ และวันพ3อแห3งชาติ 

เพื่อน(อมสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย

เดชบรมนาถบพิตร 

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 15,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วม
กิจกรรม 

ประชาชนตําบลดอนโพธิ์ได(

แสดงออกถึงความกตัญjู

กตเวทิตาและน(อมสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

บพิตร 

กอง

การศึกษาฯ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2. 

 

 

โครงการตักบาตรข(าวสารอาหาร 

แห(งเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจ(า

สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  

เนื่องในวันแม3แห3งชาติ 

เพื่อถวายเปGนพระ

ราชกุศลแด3สมเด็จ

พระนางเจ(าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 15,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ได(แสดงความ

จงรักภักดีและเฉลิม

พระเกียรตสิมเด็จพระ

นางเจ(าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 

กอง

การศึกษาฯ 
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3. 

 

 

 

โครงการตักบาตรข(าวสารอาหารแห(ง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ(าอยู3หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  

เพื่อถวายเปGน 
พระราชกุศลแด3
สมเด็จพระเจ(าอยู3หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง
กูร  

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 15,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

ประชาชนตําบลดอน

โพ ธิ์ ไ ด( แ สด งคว า ม

จงรักภักดีและเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระ

เจ(าอยู3หัวมหาวชิราลง

ก ร ณ  บ ดิ น ท ร เ ท พ

ยวรางกูร  

กอง

การศึกษาฯ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

4. โครงการวันท(องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคุณแห3ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล(า
เจ(าอยู3หัว   
รัชการที่  5 

บุคลากรในสังกัด

องค�การบริหาร 

ส3วนตําบลดอนโพธิ์    

- 1,000 3,000 3,000 บุคลากรในสังกัด 

อบต.ดอนโพธิ์ที่

เข(าร3วมกิจกรรม    

สาธารณะชนได(เ ห็น

ความสําคัญของการ

ปกครองส3วนท(องถิ่น 

กอง

การศึกษาฯ 
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5. โครงการวัด ประชารัฐ สร(างสุข เพื่อสร(างการมีส3วน
ร3วมทุกภาคส3วน  
ตามหลัก “บวร” 
 

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 5,000 5,000 5,000 ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

ประชาชนตําบลดอน

โพธิ์ได(ร3วมกันพัฒนา

วัดด(วยแนวทาง 5ส ที่

ทุกภาคส3วน  มีส3วน

ร3วม 

กอง

การศึกษาฯ 

6. 

 

 

โครงการนักสังคมสงเคราะห�น(อย เพื่อกระตุ(นให(เด็กและ

เยาวชนเกิดความ

ตระหนักและเห็น

คุณค3าของชุมชน   

เด็กและเยาวชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนเกิด

กระบวนการเรียนรู(ใน

การทํางานเปGนทีม   

กอง

การศึกษาฯ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

7. 

 

 

 

โครงการส3งเสริมรักการอ3านสร(างการ

เรียนรู( 

เพื่อส3งเสริมให(เด็ก

และเยาวชน  รู(จักใช(

เวลาว3างให(เปGน

ประโยชน�ด(วยการ

อ3านหนังสือ 

เด็กและเยาวชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 5,000 5,000 5,000 เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได(รับ

การปลูกฝdง  ให(มีนิสัย

รักการอ3าน 

กอง

การศึกษาฯ 
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8. โครงการสร(างจิตสํานึกเด็กเยาวชนใน

การจัดการขยะชุมชน 

เพื่อส3งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม
การมีส3วนร3วมของ
เด็ก/เยาวชน  ใน
การจัดการขยะใน
ชุมชน 

เด็กและเยาวชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 25,000 25,000 25,000 เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

เด็ก/เยาวชน  มีส3วน

ร3วมในการจัดการขยะ

ในชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส3งเสริม

การเรยีนรู(เรื่องเพศ และความปลอดภัย

ทางเพศสําหรับเด็ก 

เพื่อสร(างภมูิคุ(มกัน
ให(เด็กวัยรุ3นได(มี
ความรู(  ความเข(าใจ
เรื่องความปลอดภัย
ทางเพศ 

เด็กและเยาวชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 25,000 25,000 25,000 เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน มี

ความรู( ความเข(าใจ 

เรื่องความปลอดภัย

ทางเพศ 

กอง

การศึกษาฯ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

10. 

 

โครงการขี่จักรยานปลอดภยั  

ลดใช(พลังงาน ห3างไกลโรค  

เพื่อให(เด็กและ

เยาวชนมีความรู(

เกี่ยวกับวินัยจราจร

และประโยชน�จาก

การขี่จักรยาน 

เด็กและเยาวชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 25,000 25,000 25,000 เด็กและเยาวชน
ตําบลดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี

ความรู(ด(านวินัยจราจร 

ได(ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ ลดโรคร(อน  

กอง

การศึกษาฯ 
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11. โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต� 

และวันผู(สูงอายุ 

เพื่อเปGนการ
บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท(องถิ่นให(คงอยู3 
ตลอดไป 

ประชาชนตําบล 

ดอนโพธิ์ทุกหมู3บ(าน 

- 20,000 50,000 50,000 ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 
ที่เข(าร3วมกิจกรรม 

ประชาชนในชุมชนได(

แสดงความกตัญjู

กตเวทีต3อผู(สูงอายุ 

กอง

การศึกษาฯ 

12 โครงการสัปดาห�ส3งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันมาฆบูชา 
 

-เพื่อส3งเสริม
พุทธศาสนิกชนนา
หลักธรรมทางศาสนา 
มาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

ผู(บริหาร ข(าราชการ 
บุคลากร ประชาชน 
และชุมชน ในตําบล
ดอนโพธิ์ 

- 3,000 3,000 3,000 -ร(อยละของ
ผู(บริหาร ข(าราชการ 
บุคลากร ประชาชน 
และชุมชน ในตําบล
ดอนโพธิ์ 

ประชาชนทุกคนนํา
หลักธรรมทางศาสนา 
มาประพฤติปฏิบัติ
ตามในชีวิตประจําวัน 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

13 โครงการทําบุญ 
ตักบาตร เวียนเทียนเนื่องใน 
วันวิสาขบูชา 

-เพื่อส3งเสรมิการ
เผยแพร3พระพุทธ 
ศาสนาให(กว(างขวาง
แพร3หลาย ดํารงมั่น
อยู3คู3กับชาติไทย
ตลอดไป 

นักเรียน   นักศึกษา 
เด็ก และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ 

- 3,000 3,000 3,000 -ร(อยละของ
นักเรียน   
นักศึกษา เด็ก 
และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ 

นักเรียน   นักศึกษา 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ  
ได(เข(าวัดปฏิบัติธรรม 
และทํากิจกรรมในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 
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14 โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข(าพรรษา 
 

-เพื่อจรรโลง
สังคมไทยให(เปGน
สังคมดีมคีุณธรรม
จริยธรรมอย3างยั่งยืน 
โดยใช(มิติทางศาสนา 

นักเรียน   นักศึกษา 
เด็ก และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ 

- 3,000 3,000 3,000 -ร(อยละของ
นักเรียน   
นักศึกษา เด็ก 
และเยาวชน 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ 

นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชน และ
เจ(าหน(าที่ของรัฐ  
ได(เข(าวัดปฏิบัติธรรม 
และทํากิจกรรมในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

15 โครงการอนุรักษ�ศิลปะและภูมิปdญญา
ท(องถิ่น 

-เพื่อส3งเสรมิ  
สนับสนุนให(เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน  อนุรักษ� 
ศิลปะและภมูิปdญญา
ท(องถิ่น 

นักเรียน เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 

- 10,000 10,000 10,000 -ร(อยละของ
นักเรียน เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ 

นักเรียน เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตําบล
ดอนโพธิ์ รักและหวง
แหนศิลปะและภูมิ
ปdญญาท(องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

16 ส3งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  นําธรรมะ
สู3ผู(สูงอายุ  คณะผู(บรหิาร  สมาชิกสภา

เพื่อส3งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

ผู(สูงอายุ 
คณะผู(บริหาร  

- 67,900 - - จํานวนผู(เข(าร3วม
โครงการ 

ผู(สูงอายุ คณะ
ผู(บริหาร สมาชิกสภา

สํานักปลดั 
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องค�การบริหารส3วนตําบล  พนักงาน
และเจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง 

นําธรรมะสู3ผู(สูงอายุ 
คณะผู(บริหาร 
สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส3วนตําบล 
ฝEายปกครอง 
พนักงานและ
เจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง 

สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานและ
เจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง 

องค�การบริหารส3วน
ตําบล ฝEายปกครอง 
พนักงานและ
เจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
ใช(หลักธรรมะในการ
ดําเนินชีวิต และนํา
หลักธรรมมาใช(ในการ
บริหารจัดการชุมชุน
หรือท(องถิ่นให(โปร3งใส 

 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  ( พ.ศ.2561 – 2564 ) แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  5  เสริมสร0างความมั่นคงและความเปNนระเบียบเรียบร0อยของบ0านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5.  การบริหารจัดการองค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นให0มีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปHาหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะได0รับ หน�วยงาน
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(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ

หลัก 

1 พัฒนาศูนย�ข(อมูล
ข3าวสารของทาง
ราชการ 

1.เพื่อมีศูนย�ข(อมูลข3าวสารของทาง
ราชการเปGนระบบ 
2.ประชาชนสามาถตรวจสอบข(อมลูได(ง3าย 
3.มีแผนผังขั้นตอนการให(บริการด(านการ
รับรู(ข(อมลูข3าวสารของทางราชการ 
 

ปรับปรุงศูนย�ข(อมลู

ข3าวสารของทาง

ราชการ 

- 15,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ศูนย�ข(อมูลข3าวสาร

ของทางราชการเปGน

ระบบและมีความ

ชัดเจน 

สํานักปลดั 

งบประมาณและที่ผ�านมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 

เปHาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว�าจะได0รับ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2 ส3งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน
เจ(าหน(าที่ 

 1.เพื่อให(พนักงานเจ(าหน(าที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2.สร(างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย3างมี
คุณธรรม 

พนักงาน  

อบต.ดอนโพธิ์ 

- 5,000 5,000 5,000 จํานวนผู(เข(า
โครงการ 

ประชาชนได(รับ

บริการจากพนักงาน

เจ(าหน(าที่ที่มึ

คุณธรรม 

สํานักปลดั 

3 ปqองกันการทุจริตใน
การปฏิบัตหิน(าที่  ของ
พนักงานเจ(าหน(าที่ 

 1.สร(างจิตสํานึกในการปฏบิัติหน(าที่ 
2.เพื่อปqองกันการทุจริตต3อหน(าที่ 

พนักงาน  

อบต.ดอนโพธิ์ 

- 5,000 5,000 5,000 จํานวน
ผู(เข(าร3วม
โครงการ 

อบต.ดอนโพธิ์ เปGน

องค�กรปลอดจาก

สํานักปลดั 
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การทุจริตต3อหน(าที่ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  ( พ.ศ.2561 – 2564 ) แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

สําหรับ  องค�กรปกครองส�วนท0องถิ่นดําเนินการโดยไม�ใช0งบประมาณ 
องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู� 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู� 
3.7  แผนงานสังคมสงเคราะห� 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปHาหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะได0รับ หน�วยงาน

แบบ  ผ.06 
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(ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ

หลัก 

1. 

 

 

เยี่ยมบ(านผู(สูงอายุ ผู(พิการ 

และผู(ด(อยโอกาสตําบล

ดอนโพธิ์ 

เพื่อสร(างขวัญกําลังใจ ให(

คําปรึกษา รับฟdงปdญหา ประสาน

หน3วยงานที่เกี่ยวข(องให(ความ

ช3วยเหลือผู(สูงอายุ ผู(พิการและ

ผู(ด(อยโอกาส ให(พร(อมที่จะ

ดํารงชีวิตต3อไปได(อย3างมีความสุข 

ผู(สูงอายุ ผู(พิการ และ

ผู(ด(อยโอกาสตําบล 

ดอนโพธิ์ 

- - - - ผู(สูงอายุ ผู(
พิการ และ
ผู(ด(อยโอกาส 
ร(อยละ 80 
ได(รับการ
ช3วยเหลือ 

ผู(สูงอายุ ผู(พิการและผู(ด(อยโอกาสมี

ขวัญกําลังใจ ได(รับการช3วยเหลือ และ

ได(รับคําแนะนําที่ดจีากเจ(าหน(าที่ใน

การเข(าถึงสวัสดิการต3างๆ และ

สามารถดํารงชีวิตต3อไปได(อย3างมี

ความสุข 

สํานักปลดั 

 
          แบบ  ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ� 
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป#  (พ.ศ.2561  -  2564)  แก0ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3 

องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
           

งบประมาณและที่ผ�านมา 
เปHาหมาย 

2561 2562 2563 2564 ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� 

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� ครุภณัฑ�สาํนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เต(นท�ผ(าใบ ขนาด 4*12 เมตร 
จํานวน  5  หลัง 

-   117,700 -  -  สํานักปลดั 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ� ครุภณัฑ�สาํนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เต(นท�ผ(าใบ ขนาด 5*12 เมตร 
พร(อมผ(าใบปCดข(าง 
จํานวน  2  หลัง 

 -  90,800  -  - สํานักปลดั 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ� จํานวน 3 จุด เพื่อให(มีเตาเผาขยะ
สําหรับกําจัดขยะ
อย3างเพียงพอ 

จัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุม
อากาศ   เผาขยะได(ไม3น(อยกว3า  
20  กิโลกรมั/ชั่วโมง  จํานวน  
3  เตา 

- 405,000 - - กองช3าง 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
แผนงาน/โครงการที่แก0ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท0องถิ่น 4 ป# (พ.ศ.2561 – 2564) 

แก0ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู� 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร�ศูนย�การศึกษาและเรียนรู0 

หน0าที่ โครงการ วัตถุประสงค� เปHาหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะได0รับ หน�วยงาน
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/ข0อ (ผลผลิตของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ

หลัก 

 
48/1 

 

 

โครงการเดิม 
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 

โครงการเปลี่ยนแปลง 
โครงการสนับสนุน
ค3าใช(จ3ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

 
1.เพื่อให(นักเรียนมภีาวะโภชนาการ
ที่ดี  เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ�ฯ 
2.เพื่อให(นักเรียนได(รับอาหารครบ 5 
หมู3 
 
1.เพื่อให(นักเรียนมภีาวะโภชนาการ
ที่ดี  เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ�ฯ 
2.เพื่อให(นักเรียนได(รับอาหารครบ 5 
หมู3 
 

 
นักเรียนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก  

ตลอดป6การศึกษา 
 
 

นักเรียนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก  

ตลอดป6การศึกษา 

 
128,800 

 
 
 
 

128,800 
 

 
128,800 

 
 
 
 

128,800 
 

 
128,800 

 
 
 
 

128,800 
 

 
128,800 

 
 
 
 

128,800 
 

 
จํานวน

นักเรียนที่
ได(รับอาหาร

กลางวัน 
 

จํานวน
นักเรียนที่

ได(รับอาหาร
กลางวัน 

  
นักเรียนมสีุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ที่ดี  มีน้ําหนักและ
ส3วนสูงเปGนไปตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 
นักเรียนมสีุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ที่ดี  มีน้ําหนักและ
ส3วนสูงเปGนไปตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ.01 

แผนงาน/โครงการที่แก0ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท0องถิ่น 4 ป# (พ.ศ.2561 – 2564) 
แก0ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน�าอยู� 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3.เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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2. ยุทธศาสตร�ศูนย�การศึกษาและเรียนรู0 
งบประมาณและที่ผ�านมา 

หน0าที่/
ข0อ 

โครงการ วัตถุประสงค� 
เปHาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว�าจะ
ได0รับ 

หน�ายงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561-
2564 
ฉ.1 

20/58 

โครงการเดิม 
เสรมิดินพร(อมลงลูกรัง
ถนนสายใดขวาง - สวน
ส(ม  ม.6 
 
โครงการเปลี่ยนแปลง 

ซ3อมแซมถนนลูกรัง 
สายใดขวาง - สวนส(ม  ม.
6 
 

 
เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
เพื่อให(ประชาชนมี
เส(นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กว(าง 3 เมตร 
ยาว 840 เมตร 

 
 
 

กว(าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 

288,000 

 
400,000 

 
 
 
 
- 

 
ขนาดของ

ถนน 
 
 
 

ขนาดของ
ถนน 

 
ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 
 
ประชาชนได(รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

 
กองช3าง 

 
 
 
 

กองช3าง 
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ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดนายก อบต.ดอนโพธิ์  ได(แถลงญัตติพิจารณาร3างแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  
แก(ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี3)  ขอให(ท่ีประชุมได(พิจารณาและหากท3านใดประสงค�อภิปราย 
เชิญยกมือขออภิปรายต3อไป 

ท่ีประชุม ไม3มีท3านใดขออภิปรายแต3ได(มีการซักถามความชัดเจนของรายละเอียดบางโครงการของ
ร3างแผนฯ  และได(รับคําตอบจากนายก  อบต.ดอนโพธิ์จนเปGนท่ีพอใจ  และไม3ท3านใด
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก 

ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบให(เปGนแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป6  แก(ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3 )  ของ
องค�การบริหารส3วนตําบลดอนโพธิ์ หรือไม3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จํานวน  13  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
   ไม3มี 
ประธานสภาฯ  กล3าวขอบคุณต3อท่ีประชุมและปCดการประชุม 
 
เลิกประชุม  เวลา   16.00  น. 
 
 
 
(ลงชื่อ)          วีระ  ใจคง         (ลงชื่อ)           ชลอ  มากมี           จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )                     (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)  เสมอ  เกิดทอง           (ลงชื่อ)                  นอง  ดีผิว                                                  
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                                          (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)              สมศรี  รุ3งทิม      
                                                (  นายสมศรี  รุ3งทิม  )   
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 


