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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 
ส่วนที ่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลดอนโพธิ์ เป็นชื่อก าหนดหรือตั้งขึ้นตามสภาพพ้ืนที่เดิม กล่าวคือ พ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง มีล าน้ า ล าราง หนอง บึงจ านวนมาก แต่พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนและมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ใน
บริเวณจ านวนมาก ราษฎรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จึงได้ตั้งชื่อตามสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นจุดเด่นเห็นได้ชัดเจน การตั้ง
บ้านเรือนของราษฎรแต่เดิมมักตั้งอยู่ตามแนวล าน้ า ล าห้วย หรือใกล้เคียง เนื่องจากการสัญจรส่วนใหญ่ใช้เรือ
เป็นพาหนะในการเดินทาง ถนนหนทางไม่มี จะมีแต่ทางเท้า การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะห่างจากอ 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 าบลดอนโพธิ์

มีลักษณะ ที่ราบน้ าท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าใหญ่ในฤดูน้ าหลากแต่ละปี น้ าจากล าคลองจะ
ไหลท่วมแล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ท าให้เกิดมีสภาพเป็นที่ราบ มีความลาดเทน้อยกว่า 1  
เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 2 – 20 เมตร  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
๑) ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศจะร้อนจัด

และแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ – ๔๐ องศาเซลเซียส 
๒) ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ของทุกปี สภาพอากาศจะมีฝนตกชุก

และชุ่มชื้นมากในเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๓ - ๒๕ องศาเซลเซียส 
๓) ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สภาพอากาศจะ

หนาวเย็นในในตอนเช้าและตอนกลางคืนมีลมกระโชกแรงสลับกับมีอากาศ
ร้อนจัดในตอนกลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ๑๕ – ๒๐ องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน 
การศึกษาและการส ารวจทรัพยากรดิน ของกองส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนา

ที่ดิน 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 สีเทาเข้มหรือสี

น้ าตาลปนเท  มีจุดประสีน้ าตาลแก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่ างปานกลาง (pH 
6.0 - 8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและสีเทา มีจุประสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาล
เข้ม พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 
6.0) ในดินบน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0 - 8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลน
เหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง  (pH 8.0) 

ข้อจ ากัด     เป็นที่ลุ่มต่ า มักมีน้ าท่วมลึก 80 ซม. นาน 7 – 8 เดือน
ในช่วงฤดูฝน 
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แผนที่ชุดดิน  ต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของแหล่งน้ าต าบลดอนโพธิ์ เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ 80 เปอร์เซ็นต์ แหล่งน้ า

จากล 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 

 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตต าบลดอนโพธิ์ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้   
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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 
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2.2 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ มีการเลือกตั้งทั้งหมด 8 หมู่บ้านโดยมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น 16 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
โพธิ์ 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 (ลาออก) 

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. นายวรากร  กองแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
2. นายเชื้อ   จันทร์พลับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 (เสียชีวิต) 

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 ณ เดือนเมษายน 2564 

ต าบลดอนโพธิ์ ปี 2564 มีจ านวนประชากร 3,723 คน เพ่ิมข้ึน 0.62 เปอร์เซ็นต ์
ตารางแสดงข้อมูลประชากรต าบลดอนโพธิ์ ระหว่างปี 2560  -  2564 

 
    

ปี 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2560 1,810 1,874 3,684 
2561 1,813 1,877   3,690 
2562 1,793 1,880 3,673 
2563 1,800 1,900 3,700 
2564 1,806 1,917 3,723 

    ที่มา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองลพบุรี  

    

    แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนประชากร ระหว่าง ปี 2560  -  2564 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลประชากรต าบลดอนโพธิ์ตามช่วงอายุ ระหว่างปี 2563 - 2564 

       

ช่วงอายุ 

2563 2564 
เพศชาย เพศหญิง รวม เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวน
(คน) 

จ านวน
(คน) 

(คน) 
จ านวน
(คน) 

จ านวน
(คน) 

(คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 14 21 35 27 20 47 
อายุ 1 - 6 ปีเต็ม 117 125 242 108 132 240 
อายุ 7 - 12 ปีเต็ม 134 125 259 134 122 256 
อายุ 13 - 17 ปีเต็ม 116 107 223 118 110 228 
อายุ 18 - 60 ปีเต็ม 1,151 1,183 2,334 1,144 1,185 2,329 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 268 339 607 275 348 623 
มากกว่า 100 ปี             

รวมทั้งหมด 1,800 1,900 3,700 1,806 1,917 3,723 

       

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       จากตารางแสดงให้เห็นประชากรต าบลดอนโพธิ์ ร้อยละ 62.56 อยู่ในวัยท างาน ร้อยละ  
19.45 อยู่ในวัยเรียน และร้อยละ 16.73 อยู่ในวัยผู้สูงอายุ   
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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 ่
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ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 

                

ชื่อ 
ก่อนวัยเรียน ระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ศพค.วัดดอนโพธิ ์ 14 16 
             

ศพค.บ้านไทรย้อย 9 15 
             

ศพค.อบต.ดอนโพธิ์ 
  

18 21 20 
          

โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 17 20 42 51 72 42 50 58 66 88 
     

โรงเรียนบ้านไทรย้อย 16 
    

25 
         

โรงเรียนวัดใดใหญ่ 20 49 48 36 42 84 102 93 103 87 55 46 41 37 38 
โรงเรียนวัดใดยาว 10 9 10 10 8 37 32 32 31 28 

     
รวม 86 109 118 118 142 188 184 183 200 203 55 46 41 37 38 
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ตารางแสดงประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 
  

     
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 านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธิ์เป็นประจ าทุกเดือน โดยแบ่งจ่ายตามหมู่บ้าน 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนคอนกรีต จ านวน 13 สาย ถนนลาดยาง จ านวน 5 สาย ถนนลูกรัง จ านวน 30 สาย   
ถนนคอนกรีตแต่ละสายมีระยะทางไม่ยาวมากนัก และมีเฉพาะตามแหล่งชุมชน ถนนลาดยางเป็นถนนสายหลัก
เชื่อมการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ถนนลูกรังเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลการเกษตร ส่วนมากมีสภาพไม่แข็งแรง ช่วง
ฤดูฝน เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขังทรุดและพังทลายหลายแห่ง ท าให้การคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตรไม่สะดวก
เท่าท่ีควร 

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 ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี   
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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ังคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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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 วิจัยและนวตักรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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 
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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 

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 
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(1.2.3)  พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  
ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 

(1.2.4)  เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงาน
ทดแทนของจังหวัดลพบุรี 

(1.2.5)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วม 

(1.2.6)  เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

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

สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
(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 
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2.3 กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 
3. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม 
5. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีหลักประกันความมั่นคง 
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
8. ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
9. ให้มีการคมนาคมเชื่อมโยงให้ทั่วถึง(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
10. ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ  อบต. 
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2.4 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 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 
      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 วนท้ องถิ่นมีความสามารถในการจัดท 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 การพิจารณาปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วน
ต 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 
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2.2.5 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
คุ้มค่า 

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 าให้เกิด

ปัญหาในการตีความ 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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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนโพธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภัยจาก

สารพิษของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้สู่

มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทางการศกึษา กฬีา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การบริหารจัดการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด
และสภาพแวดล้อมที่ด ี

 

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 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ

ในการแข ่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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 
พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้าง

ความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 
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แบบ  ยท.01 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

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. สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานเกษตร 
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แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองน่าอยู ่

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทางการศกึษา กฬีา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 

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. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
เพิ่มขีดความสามารถทางการศกึษา กฬีา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

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 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

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 หรือรัฐพิธี 

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. ปลูกต้นไม้บริเวณสอง

ข้างทาง   
4. 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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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 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ร้อยละของ
ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ 

ร้อยละของประชาชน
ที่ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ี

จ านวนเส้นทาง
คมนาคม/ท่อระบาย
น้ าได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
ปลอดยาเสพติมั่นคง 

พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1.ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ให้ทั่วถึง 

ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
-ร้อยละของประชาชนที่
พอใจต่อการบริหาร 

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

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาแหล่งผลติ
อาหารปลอดภัยจาก
สารพิษของจังหวัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การเกษตร 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 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง - 

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  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

   

 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 ยุทธศาสตร ์ 
 ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี 2570   รวม 5 ปี  

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

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

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
จากสารพษิของจังหวัด  

        

  

  

  

  

  

      

     1.1 แผนงานการเกษตร  1 82,800  1 150,000  -               -  -               -  11 3,259,000  13 3,491,800  
 รวม  1       82,800  1         150,000  -                    -  -                    -  11  3,259,000  13 3,491,800  

 2) ยุทธศาสตร์ศูนย์
การศึกษาและเรียนรู ้ 

                        

     2.1 แผนงานการศึกษา  17 6,909,625  19 6,279,627  19 6,284,627  19    6,239,627  19    6,264,627  93 31,978,133  
 รวม  17 6,909,625  19      6,279,627  19      6,284,627  19      6,239,627  19      6,264,627  93    31,978,133  

 3) ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่า
อยู ่ 

                        

     3.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  

10       
630,000  

10    630,000  10         630,000  10          630,000  10     630,000  50 3,150,000  

     3.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

4   430,000  4 430,000  4   430,000  5 6,530,000  6 2,230,000  23 10,050,000  

     3.3 แผนงาน
สาธารณสุข  

12   1,050,000  12 1,050,000  12   1,050,000  12 1,050,000  12    1,050,000  60    5,250,000  
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   แบบ ผ.01  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

   

 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 ยุทธศาสตร ์ 
 ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี 2570   รวม 5 ปี  

จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  จ านวน
โครงการ 

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

     3.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

1       10,000  1         10,000  1         10,000  1        10,000  1      10,000  5          50,000  

     3.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

4     365,000  4   365,000  5 415,000  4   365,000  4    365,000  21   1,875,000  

     3.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

4     80,000  4    80,000  4    80,000  4     80,000  4      80,000  20         400,000  

     3.7 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

15     504,000  15 504,000  15       504,000  15         504,000  15        504,000  75 2,520,000  

     3.8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

13 14,584,460  11 6,878,300  6 3,521,160  12 11,129,600  19 12,927,000  61 49,040,520  

     3.9 แผนงานการเกษตร  2    300,000  2   300,000  2 300,000  2     300,000  2       300,000  10 1,500,000  
     3.10 แผนงานงบกลาง  2  6,100,000  2      6,100,000  2     6,100,000  2 6,100,000  2   6,100,000  10    30,500,000  

 รวม  67 24,053,460  65    16,347,300  61     13,040,160  67     26,698,600  75 24,196,000  335 104,335,520  
 รวมทั้งสิ้น  85 31,045,885  85    22,776,927  80    19,324,787  86    32,938,227  105    33,719,627  441 139,805,453  
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   แบบ ผ.01  

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

โครงการพัฒนาที่น ามา
จากแผนพัฒนา

หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ   จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ   จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ   จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ   จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ   จ านวน
โครงการ  

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

 
2 

            
141,700  

 
1 

            
453,600  

 
2 

            
302,000  

 
- 

 
- 

 
1 

         
2,300,000  

 
6 

         
3,197,300  

รวมทั้งสิ้น 2 141,700  1 453,600  2   302,000  - - 1 2,300,000  6 3,197,300  
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แบบ  ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 

1.  ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

     

 

     1.1  แผนงานการเกษตร                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

1 วางท่อระบายน้ า  
คลองใดขวาง หมู่  
6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ท่อระบายน้ า คสล.มอก. 
ช้ัน 3 ขนาด Ø  1 เมตร 

จ านวน 2 จุด 

   82,800          ร้อยละ 100  
ของปริมาณ
งาน 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลองยาย
แก้ว 

ช่วยเพิ่มการส่งน้ า
ให้ท่ัวถึง 

กว้าง 6  เมตร  
ยาว 1,010  เมตร  

พร้อมขนย้าย 

   150,000        1  จุด มีน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลอง
หนองรีนอก หมู่  
2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

กว้าง 18 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

            450,000  ระยะทาง 
ที่ขุดลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ขุดลอกคลองจัด
รูป พร้อมปรับปรุง
ท่อระบายน้ า ม.8 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

            140,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 

1.  ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

     

 

     1.1  แผนงานการเกษตร                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

5 ก่อสร้างบานประตู
ปิด - เปิดน้ าคลอง
ตาดวน หมู่  2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

กว้าง 20 เมตร 
จ านวน 2 บาน 

            250,000  จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 ขุดลอกหนองโสน  
ม.2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ไม่น้อย
กว่า13,836  ตร.ม. 

            340,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 ขุดลอกหนองอ้อ  
ม.3 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,096  ตร.ม. 

            250,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองยาย
เขียว ม.3 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,400  ตร.ม. 

            160,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 

1.  ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

     

 

     1.1  แผนงานการเกษตร                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

9 ขุดลอกหนองตะ
กวย ม.6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
19,000  ตร.ม. 

            470,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 ขุดลอกหนองม่อน 
ม.8 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า4,400  
ตร.ม. 

            110,000  ระยะทางที่ขุด
ลอก 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11 ขุดลอกคลอง
หนองรีใน หมู่ 2 

ช่วยเพิ่มการส่งน้ า
ให้ท่ัวถึง 

กว้าง 16 เมตร ยาว  
1,030  เมตร 

            200,000  ระยะทาง 
ที่ขุดลอก 

มีน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ  ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 

1.  ยุทธศาสตร์แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

     

 

     1.1  แผนงานการเกษตร                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

12 ก่อสร้างประตูปิด 
- เปิดน้ า หนอง
ศรีษะกระบือ ม.5 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ขนาด 1 x 1 เมตร  
จ านวน 1 บาน พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาดส้นผา่
ศูนย์กลางภายใน 1 
เมตร จ านวน 12 ท่อน 

            340,000  ร้อยละ 100  
ของปริมาณ
งาน 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

13 ขุดลอกคลอง
หนองรี ม.2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

กว้าง 21 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

            549,000  ร้อยละ 100  
ของปริมาณ
งาน 

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 

  13  โครงการ - -    82,800   150,000  - -  3,259,000  - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

1 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน
การสอนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธิ ์

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนโพธิ ์

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  จ านวนกิจกรรม
ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอน
โพธิ ์จัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนให้กับ
เด็กนักเรยีน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
ได้รับการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ผา่น

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

    205,800      205,800      205,800      205,800      205,800  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 
ได้รับประทาน
อาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม) 
ที่สะอาด และ
ปลอดภัยถูกหลัก
อนามัย 

นักเรียนใน
โรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

    804,804      804,804      804,804      804,804      804,804  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
เสรมิ (นม) ในแต่
ละปีงบประมาณ 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 

เพื่อสรรหาวัสดุ
การศึกษาท่ีดีและ
มีคุณภาพเหมาะ
กับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

      68,000        68,000        68,000        68,000        68,000  ร้อยละของ
นักเรียนทีมีวสัดุ
การศึกษาท่ีดี
และมีคณุภาพ
เหมาะกับเด็ก
ปฐมวัยส าหรับใช้
ในการเรียนการ
สอน 

นักเรียนมีวสัดุ
การศึกษาท่ีดีและมี
คุณภาพเหมาะกบั
เด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธิ ์

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
หนังสือเรียนท่ีดมีี
คุณภาพเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธิ ์

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

         
8,000  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียนที่
ดีมีคณุภาพเหมาะ
กับเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน) 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธิ ์

      12,000        12,000        12,000        12,000        12,000  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องแบบ
นักเรียนท่ีดีมี
คุณภาพเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
โพธิ ์

      17,200        17,200        17,200        17,200        17,200  ร้อยละของ
นักเรียนทีได้รับ
การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ของ ศพด.อบต.
ดอนโพธ์ิ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ดีมี
คุณภาพเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการสรรหาวัสดุ
การศึกษา พัฒนา
เด็กปฐมวัย 

เพื่อสรรหาวัสดุ
การศึกษาท่ีดีและ
มีคุณภาพ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

วัสดุการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ
ส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯมีวัสดุ
การศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพส าหรบั
ใช้ในการเรียน
การสอน 

มีวัสดุการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพส าหรับ
ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

10 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่น 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนเด็ก
ปฐมวัยให้มี
พัฒนาการครบ 4 
ด้าน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  ร้อยละของ
จ านวนฐานของ
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาใน
แต่ละ
ปีงบประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
มีสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา
ส าหรับเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

11 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารครบ 5 
หมู ่

นักเรียนใน
โรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่ต าบล
ดอนโพธ์ิ 

 1,596,000   1,596,000   1,596,000   1,596,000   1,596,000  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน ในแต่
ละปีงบประมาณ 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

12 โครงการ
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา
และการใหค้วาม
ช่วยเหลือนักเรยีน
ยากจนหรือด้อย
โอกาส 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
เรียนดหีรือ
ยากจนในด้าน
การเรยีน 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

      30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถช่วยเหลือ
เด็กเรยีนดีหรือ
ยากจนในด้านการ
เรียน  

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้าน
อาชีพ 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

-       25,000  -       25,000  - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานด้านอาชีพ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

14 โครงการเด็ก
เยาวชนสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยปลูกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้วีชีวิต
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

- -       15,000  - - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการค่าย
กลางวัน 

เพื่อสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬา ส่งเสริม
สุขภาพ สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

      70,000        70,000        70,000        70,000        70,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ด้านกีฬา ส่งเสริม
สุขภาพ สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

16 โครงการเด็ก
เยาวชนคนรัก
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพ 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

- - -       25,000  - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการขับขี่
ปลอดภัยสรา้งวินัย
จราจร 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีวินัยใน
การขับขี ่และมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ
จราจร 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

-       25,000  - -       25,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 เด็กและเยาวชนมี
วินัยในการขับข่ี
และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ
จราจร 

กอง
การศึกษาฯ 

18 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนให้มี
คุณธรรมตาม
หลักศาสนา 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

- -       25,000  -       25,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้
มีคุณธรรมตาม
หลักศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

19 พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความฉลาดทาง
อารมณ ์

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

-       25,000  - - - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความฉลาดทาง
อารมณ ์

กอง
การศึกษาฯ 

20 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพื่อลดปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวและ
สังคม 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

      25,000  -       25,000  -       25,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถลดปญัหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวและ
สังคม 

กอง
การศึกษาฯ 

21 โครงการส่งเสริมรัก
การอ่านสรา้งการ
เรียนรู ้

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนมี
นิสัยรักการอ่าน 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

         
5,000  

         
5,000  

         
5,000  

         
5,000  

         
5,000  

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
ให้มีนิสัยรักการ
อ่าน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

22 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนตระหนัก
ถึงบทบาท
ความส าคญัและ
คุณค่าของตนเอง 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
บทบาท
ความส าคญัและ
คุณค่าของตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

23 เด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
จิตส านึก มีทักษะ
ในการรักษาและ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

-       25,000  -       25,000  - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มี
จิตส านึก มีทักษะ
ในการรักษาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

24 โครงการเยาวชนรู้
งานสืบสาน
พระราชด าร ิ

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
ความรู้หรือ
นวัตกรรมในการ
พัฒนาตาม
โครงการ
พระราชด าร ิ

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

- - - -       25,000  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับองค์ความรู้
และนวัตกรรมใน
การพัฒนาตาม
โครงการ
พระราชด าร ิ

กอง
การศึกษาฯ 

25 โครงการส่งเสริม IT 
สร้างรายได้
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

      25,000  -       25,000  - - ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เหมาะสม  

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
     

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
2.  ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาและเรียนรู ้

       

 

 

    2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566  
 (บาท)  

 2567  
 (บาท)  

 2568  
 (บาท)  

 2569  
 (บาท)  

 2570  
 (บาท)  

26 โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 

เด็กและ
เยาวชนทุก
หมู่บ้าน 

- - -       25,000  - ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้
เรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
เหมาะสม  

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 26  โครงการ - -  3,054,804   3,104,804   3,094,804   3,104,804   3,104,804  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที ่ 4. ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566   2567   2568   2569   2570  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 ก าจัดวัชพืชบริเวณสอง

ข้างทาง  หมู่ที่ 1 - 8 
เพื่อต้องการให้
หมู่บ้านเป็นชุมชนน่า
อยู ่

พื้นที่สาธารณะ
ต าบลดอนโพธ์ิ 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  จ านวน
กิจกรรม 

เป็นชุมชนน่าอยู่  
ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - -  40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

          

 

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566   2567   2568   2569   2570  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 
1 โครงการอินเตอร์เนต็ต าบล เพื่อให้ประชาชน

สามารถค้นหารู้
ข้อมูลข่าวสาร 

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

ต าบล 

 ประชาชนสามารถ
ค้าหาข้อมูลข่าวสาร
ได้ด้วยตนเอง 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - -  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566   2567   2568   2569   2570  
(ผลผลิตของ
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1 ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรของ อบต. 

เพิ่มความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

 300,000   300,000      300,000   300,000   300,000   จ านวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรม  

บุคลากร อบต. มี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

2 พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

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

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 

   10,000     10,000        10,000     10,000     10,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
เป็นระบบและมี
ความชัดเจน 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566   2567   2568   2569   2570  
(ผลผลิตของ
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

3 ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

1.เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีคณุธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน2.สรา้ง
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม 

พนักงานอบต.
ดอนโพธ์ิ 

      
5,000  

      
5,000  

         
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มีคุณธรรม 

ส านักปลดั 

4 ป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี   
ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

1.สร้างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2.เพื่อป้องกันการทุจริต
ต่อหน้าท่ี 

พนักงาน 
อบต.ดอนโพธิ ์

      
5,000  

      
5,000  

         
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อบต.ดอนโพธิ ์เป็น
องค์กรปลอดจาก
การทุจริตต่อ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566   2567   2568   2569   2570  
(ผลผลิตของ
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

5 อุดหนุน อบต.โคก
ล าพาน ตาม
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนุนการตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุน จ านวน 
1 ครั้ง 

   20,000     20,000        20,000     20,000     20,000  จ านวนการ
อุดหนุน 

อบต.มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

6 รังวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่
ชัดเจน 

พื้นที ่
ต าบลดอนโพธ์ิ 

   30,000     30,000        30,000     30,000     30,000  จ านวนพื้นที่ท่ี
จัดรังวัด 

ประชาชนได้ใช้
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธีต่าง ๆ 

เพื่อสืบสานงานราชพิธี  
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

จัดงานราชพิธี  
และรัฐพิธีตา่ง ๆ 

 100,000   100,000      100,000   100,000   100,000  ร้อยละ 100 
สามารถจัด
งานได้ตามที่

ข้าราชการและ
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วม 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566   2567   2568   2569   2570  
(ผลผลิตของ
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

รัฐก าหนด 
8 โครงการปรับปรุง

ระบบงานแผนที่
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน ตามพรบ. 
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

1 .เพื่อปรับปรุงข้อมูล
รายละเอียดทีด่ินและสิ่ง
ปลูกสร้าง การ
ครอบครองตลอดจน
การใช้ประโยชน์ให้
ถูกต้อง 2.เพือ่วาง
แผนการจดัเก็บภาษีมี
ประประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ปรับปรุงงาน
แผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 100,000   100,000      100,000   100,000   100,000  ร้อยละ 80 
ของแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ครอบคลมุ
พื้นที่ต าบล
ดอนโพธ์ิ 

มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

กองคลัง 

  8  โครงการ - -  570,000   570,000      570,000   570,000   570,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.2  การรกัษาความสงบความสงบภายใน                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม สมาชิก  
อปพร.และทีมกูภ้ัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของสมาชิก อปพร. 

อปพร. ในต าบล
ดอนโพธ์ิ 

   60,000     60,000     60,000     60,000     60,000   จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

อปพร. มีความ
พร้อมสามารถ
ร่วมกันปฏิบตัิงาน
ด้านบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลดั 

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน       
(สาธารณภัย) 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ผู้ประสบภยัพิบัติใน
พื้นที ่

 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  จ านวน
ผู้ประสบภยัที่

ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชน 

ส านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

เพื่อประชาสมัพันธ์
และสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน 

พื้นที่ต าบลดอนโพธิ ์    20,000     20,000     20,000     20,000  20,000  จ านวน
กิจกรรมการ

รณรงค ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ

ใช้รถใช้ถนน 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.2  การรกัษาความสงบความสงบภายใน                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ ตาม
หลักสตูรที่กรม
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยก าหนด 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ  
จ านวน  50  คน 

 250,000   250,000   250,000   250,000  250,000  ร้อยละ 80 
ของจิตอาสา
ภัยพิบัติฯ 
ได้รับการ

ฝึกอบรมตาม
มาตรฐาน  

และที่
ระเบียบ
กฎหมาย
ก าหนด 

จิตอาสาภัยพิบัตฯิมี
ความสามารถเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ได ้

ส านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - -  430,000   430,000   430,000   430,000  430,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปสี าหรับสตรีอาย ุ 
35 ปีขึ้นไป 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

   สตรีอายุ 
35 ปี  ขึ้นไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั  

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคที่เกิดจากยุง
เป็นพาหะ 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคญั
ในการป้องกันโรค 

8 หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  

3 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก
หรือโรคระบาดอื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคญั
ในการป้องกันโรค 

8 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการคดักรองผู้ป่วย
ในชุมชน   

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  

5 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การลดลงของ
จ านวนผู้ตดิยา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส ์

1.เพื่อรณรงค์ป้องกัน
กันเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
2.เพื่อสร้างกระแสความ
ตื่นตัวการป้องกันโรค
เอดส์อย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง 

     8  
หมู่บ้าน     4  

โรงเรียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจอย่าง
ถูกต้องและ
ป้องกันการ
ติดต่อโรคเอดส ์

ส านักปลดั  
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี 

เพื่อด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุขบ้า 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ต าบล
ดอนโพธ์ิไดร้ับ
วัคซีนอย่าง
น้อยร้อยละ  
80  ของ
จ านวนทั้งหมด 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนสุนัข
และแมวท่ี
ได้รับวัคซีน 

อบต.ดอนโพธิ์
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ต าบลดอนโพธ์ิ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน อสม. 
เข้าร่วม  

จ านวน  8  
หมู่บ้าน 

อสม. มีความรู้
และสามารถร่วม
ปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหา
สาธารณสุขมูล
ฐานได้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8  
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข   

เพื่อจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริ อย่างน้อย 
3 โครงการ 

คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - 8 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละของ
การอุดหนุน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

10 อุดหนุนสถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนใน
สถานศึกษาตระหนักถึง
ภัยของยาเสพติด 

โรงเรียนใน
พื้นทีต่ าบล
ดอนโพธ์ิ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
กิจกรรม 

นักเรียนไม่ตดิยา
เสพติด 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

11 สุขาภิบาลอาหาร
ปลอดภัย ส าหรับ
ผู้ประกอบการและผู้
สัมผสัอาหาร  

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและผู้
สัมผสัอาหารในสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
ส าหรับผู้สมัผสัอาหาร
ของกรมอนามัย 

ผู้ประกอบ
กิจการและ  ผู้
สัมผสัอาหาร
ในพื้นที่ต าบล
ดอนโพธ์ิ 
จ านวน 60 
คน 

    30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้ประกอบการ
และผูส้ัมผัส
อาหารภายใน
พื้นที่ ผ่านการ
อบรม 

ผู้ประกอบการ
และผูส้ัมผัส
อาหารมีความรู้
ด้านสุขาภบิาล
อาหารปลอดภัย 
ส่งผลให้
ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.3  แผนงานสาธารณสุข                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 โครงการรณรงค์เฝา้
ระวังป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

เพื่อรณรงค์เฝ้าระวัง
ป้องกันและช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ดอนโพธ์ิ 

  500,000    500,000    500,000    500,000    500,000  ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

รวม 12  โครงการ - - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์                   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 เยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหา ประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 
ให้พร้อมที่จะด ารงชีวิต
ต่อไปได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส
ต าบลดอนโพธ์ิ 

 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ร้อยละ 80 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญ
ก าลังใจ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และไดร้ับ
ค าแนะน าท่ีดีจาก
เจ้าหน้าท่ีในการเข้าถึง
สวัสดิการต่างๆ และ
สามารถด ารงชีวิตต่อไป
ได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - -  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  4. ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
1 บริหารจดัการขยะ

ต าบลดอนโพธ์ิ 
เพื่อรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ 

1.ป้ายรณรงค ์
2.ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
3.ประชุมหารือ 

 15,000   15,000  15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ  100 

ได้รับความรู้
และข้อมลูจาก
การท าโครงการ 

ผู้น า และ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการขยะต าบล
ดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.5  แผนงานเคหะและชุมชน                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
1 ซ่อมแซมหอ

กระจายข่าว 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ
และส่วนราชการอื่น ๆ 

หอกระจายข่าว 
ในต าบล 

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  หอกระจายข่าว
ต าบลดอนโพธ์ิ
สามารถใช้งาน

ได้ด ี

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ 

กองช่าง 

2 เปลี่ยนพื้นรองถัง
ประปา ม.1 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 

ถังประปา ม.1 
จ านวน 1 ชุด 

- -  50,000  - - จ านวน 1 ชุด ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซม/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ซ่อมแซม/ติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะใน

ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของไฟฟ้า

สาธารณะได้รบั
การซ่อมแซม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในต าบลดอน
โพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าใน
ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 350,000 350,000 400,000 350,000 350,000 - - - 
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แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

   3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 จัดเวทีประชาคม เพื่อประชาชนมี่วน

ร่วมในการปฏบิัติ
หน้าท่ีอย่างมีหลัก
ประชาธิปไตย 

 จัดประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวนกิจกรรม  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีหลัก
ความมีส่วนร่วม 

ส านักปลดั 

2 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องสถาบัน
พระมหากษตัริย์ซึ่ง
เป็นสถาบันส าคัญ
ของชาติ   

  จัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

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

1.ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
สถาบันฯ  2.สร้าง
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

ส านักปลดั 

3 โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิ ใส่ใจผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้แก ่ 
อสม. ผูดู้แลผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล

ดอนโพธ์ิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40 คน ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ขวัญ และก าลังใจ 

พร้อมท้ังสุขภาพกาย 
และจิตใจทีด่ีขึ้น 

ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

   3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๔ โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอายุใน
ชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ 

ผู้สูงอาย ุในพื้นที่
ต าบลดอนโพธ์ิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30 คน ผู้สูงอายุมีขวญั และ
ก าลังใจ พร้อมทั้งมี

สุขภาพท่ีดีขึ้น   

ส านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์                         หน้า 76 
 

           

แบบ  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์ที่เมืองน่าอยู่ 

         

 

    3.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 การสนับสนุนการจดังาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ ์

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

อุดหนุนจังหวัด
ลพบุร ี

 28,000   28,000   28,000   28,000   28,000  จ านวนงบประมาณ
ที่สนับสนุนการจัด
งานฯ 

มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 1  โครงการ - -  28,000   28,000   28,000   28,000   28,000  - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
1 โครงการคนรักษ์วัด เพื่อเป็นการปลูกฝัง

ให้ประชาชนใน
ต าบลดอนโพธ์ิร่วม
ท ากิจกรรมพัฒนา
วัดและท าความ
สะอาดวดัในต าบล 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนต าบลดอน
โพธิ์ร่วมกันพัฒนาวัด
และท าความสะอาด
วัด ที่ทุกภาคส่วนร่วม 

 กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันมาฆบูชา 

เพื่อส่งเสริม
พุทธศาสนิกชนนา
หลักธรรมทาง
ศาสนา มาประพฤติ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกคนน า
หลักธรรมทางศาสนา 
มาประพฤติปฏิบัติ
ตามในชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
3 โครงการส่งเสริม 

พระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันวิสาขบู
ชา 

เพื่อส่งเสริม
พุทธศาสนิกชนน า
หลักธรรมทาง
ศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกคนน า
หลักธรรมทางศาสนา
มาประพฤติปฏิบัติ
ตามในชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
พุทธศาสนิกชนน า
หลักธรรมทาง
ศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้
เข้าวัดปฏิบตัิธรรม 
และกิจกรรมในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
5 โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ศิลปะ และภูมิ
ปัญญา อันดีของ
บรรพบุรุษ 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธิ ์

   
10,000  

   
10,000  

   
10,000  

   
10,000  

   
10,000  

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ศิลปะ และภูมิปัญญา 
อันดีของบรรพบุรุษ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสืบค้นและ
จัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อสืบค้นและ
จัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

8  หมู่บ้าน    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชน
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
เครือข่ายสภา
วัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายวัฒนธรรม
ระดับดับต าบลให้
เข้มแข็ง 

สภาวัฒนธรรม
ต าบล 

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

      
5,000  

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สภาวัฒนธรรมต าบล 
สามารถสืบทอด
วัฒนธรรมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ต าบลได้อย่างเขม้แข็ง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
8 โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ

เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมจารีต
ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

   50,000     50,000     50,000     50,000     50,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสนับสนุน 
ส่งเสริมจารีต
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมจารีต
ประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนต าบล
ดอนโพธ์ิ 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสนับสนุน 
ส่งเสริมจารีต
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

10 แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทุกช่วงวัย 
มีน้ าใจนักกีฬา และ
สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ในหน่วยงาน 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที่ ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา สร้าง
ความสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์                         หน้า 81 
 

           

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
11 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนทุกช่วงวัย 
มีน้ าใจนักกีฬา และ
สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ในหน่วยงาน 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกฯ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปใน
พื้นที่ ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา สร้าง
ความสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจดัซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้เยาวชน 
ประชาชนสนใจใน
กีฬา ได้ออกก าลัง
กายโดยการเล่นกีฬา
ในชุมชนและ
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000  ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความรักความ
สามัคคีกัน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  
13 พัฒนาปรับปรุง

สถานท่ีเล่นกีฬาใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สถานท่ีเล่นกีฬาใน
ชุมชน 

สถานท่ีเล่นกีฬาใน
ต าบลดอนโพธ์ิทุก
หมู่บ้าน 

   40,000     40,000     40,000     40,000     40,000  ร้อยละของ
จ านวนสนาม
กีฬาในต าบล
ดอนโพธ์ิที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

สามารถพัฒนา
ปรับปรุงสถานท่ีเล่น
กีฬาในชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

  13  โครงการ - -  475,000   475,000   475,000   475,000   475,000  - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

         

 

     3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 2566   2567   2568   2569   2570  

(ผลผลิตของโครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 
1 โครงการวันท้องถิ่น

ไทย 
เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
รัชการที ่ 5 

บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธ์ิ    
   

1,000     1,000    1,000    1,000    1,000  บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดอนโพธิ ์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม    

สาธารณะชนได้เห็น
ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ - -   1,000     1,000    1,000    1,000    1,000  - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดดอนโพธิ ์
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

1,300,000 

  

  

  

  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

2 ลงลูกรังถนนสาย
หนองรี (ฝั่งซ้าย) 
หมู่ 1 - 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,780 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

1,200,960 

  

      ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนสาย
หน้าวัดดอนโพธ์ิ หมู่ 
1 - 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

2,700,000 

  

      ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนน
สายใน หมู่ 3 - 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร 

2,560,000         ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังถนน
สายหนองยายเขียว 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,170 เมตร 

799,000.00          ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลบ.ถ. 58 -003 
(สะพาน หมู่ 4 - 
บ่อหลวง) หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตรยาว 
400 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

1,398,800          ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหลัง
วัดใดใหญ ่- ท้าย
ซอยปั้นพรม หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 660 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

1,387,700 

  

  

  

  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 ลงลูกรังถนนสาย

บ้านสามหลัง ม.7 - 
บ้านกลับ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร 

1,130,000         ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

9 ลงลูกรังถนนสายวัด
ใดยาว หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

303,000          ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

10 ลงลูกรังถนนสายนา
นายเอนก ทวีวัฒน์ 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 940 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

305,000          ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอนงค์ หมู่ 2 
(ต่อจากโครงการ
เดิม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  496,000       ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
12 ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายคลองสะแก หมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

  194,300       ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

13 ลงลูกรังถนนสาย
กระทุ่มราย ถึง  
ปากท่อ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 
  

198,000 

  

  

  

ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายใน หมู่ 
5 - 6 ลบ.ถ.58-
008 (ช่วง ม.6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  2,928,000   

  

  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

15 ลงลูกรังถนนซอย
สายนานายสมยศ 
อบขาว หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

  250,000        ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
16 ซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายวงแหวน หมู่ 1 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตรยาว 
900 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.20 เมตร 
  

432,000 

      

จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหางชะโด หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 920 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 
  

480,000 

  

    ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนน คสล. 
คันคลองฝั่งขวา หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร  

  

400,000 

      

ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

19 ลงลูกรังถนนสาย
ต้นกระทุ้ม  หมู่  8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 
  

  340,200     ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

สายล ารางตาคร้าม  
ฝั่งซ้าย หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ลงลูกรังถนน 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,850 เมตร 
หนาเฉลี่ย 20 ซม. 

 

    480,000     ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

21 ลงลูกรังถนนสาย
หนองรี (ฝั่งขวา) 
หมู่ 1 - 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตรยาว 
2,780 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร 

 
     

1,200,960     ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

22 ลงลูกรังถนนสาย
ทหาร หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร     

  432,000   ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
23 ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายนายนายวัง ดัด
วงษ์ หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 
 

  

  

  110,000   ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างสะพาน
เหล็กหน้าอนามัย 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

      250,000   ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายใด
ขวาง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

      2,049,600   ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
26 ลงลูกรังถนนคัน

คลองระบายใหญ่
เริงราง (ฝั่งขวา) 
จากสะพานหน้า
บ้านลุงนาม - ท้าย
ซอยร่วมใจ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตรยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.20 เมตร 

      153,000   ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

27 ลงลูกรังถนนสาย
หลังคาแดง หมู่ 8 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตหน้าโบสถ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

      52,000    ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

28 ลงลูกรังถนนสายนา
ตาฤทธ์ิ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 760 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

      330,000    ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
29 ลงลูกรังถนนสาย

หน้าศาล หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 970 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

      153,000    ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

30 ลงลูกรังถนนสาย
โรงตาเนยีบ - 
หนองโสน หมู่ 1 – 
2 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตรยาว 
1,120 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร 

  

  

    423,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนา
บ้านลุงบินถึงนา
นายชาญณรงค ์แสง
เดือน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

  

  

    720,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
32 ก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังถนน
ทุ่งไทรย้อยศรีษะ
กระบือ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

        173,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังถนน
สายล ารางตาล ีหมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 420 เมตร 

        303,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

34 ลงลูกรังถนนสาย
คันคลองบุญ สวน
ส้ม - หางชะโด หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

        240,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
35 ก่อสร้างสะพาน 

คสล.ท้ายหมู่บ้าน  
หมู ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

  

  

  

  1,800,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
ต่อจากโครงการเดมิ 
- สุดหมู่บ้าน ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 330 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

  

      790,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

37 ลงลูกรังถนน 
สายหลังวัด  หมู ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

  

  

  

  270,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
38 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านป้าบญุช่วย  
หมู ่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 

0.15 เมตร 
  

      700,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล.
ฝั่งซ้าย ต่อจากหมู่ 
5  หมู ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

        2,800,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมสะพาน
เหล็กหน้าบา้นลุง
นาม ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2 เมตร 
ยาว 22 เมตร 

        150,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

41 ลงลูกรังถนนสาย
บ้านลุงบิน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 580 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

    

    

196,000 ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
42 ก่อสร้างประปา

หมู่บ้าน หมู่ 1 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ตามแบบมาตรฐาน  
กรมโยธาธิการ  
แบบหอถังสูง  

ขนาด 8 ลบ.ม.  
ถังไฟเบอร์กลาส  

4 ลูก 

        700,000 จ านวน 1 จุด ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายใดขวาง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร 

    

  

  362,000 ร้อยละ 100  
ของปริมาณ
งาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
44 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ตามหลุมบ่อภายใน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ีมี
ความช ารุดเสียหาย
ให้กลับมาใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังท่ี
ช ารุดภายในต าบล

ดอนโพธ์ิ 

    500,000   500,000   500,000  500,000    500,000  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในต าบลดอน
โพธิ ์

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ีมี
ความช ารุดเสียหาย
ให้กลับมาใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตทีช่ ารุด

ภายในต าบลดอนโพธ์ิ 

    500,000   500,000   500,000  500,000    500,000  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมลูค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 

       

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

 

 

    3.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
46 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
ภายในต าบลดอน
โพธิ ์

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ีมี
ความช ารุดเสียหาย
ให้กลับมาใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่ช ารุดภายในต าบล

ดอนโพธ์ิ 

    500,000   500,000   500,000  500,000    500,000  ขนาดของถนน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

  46  โครงการ - - 14,584,460 6,878,300 3,521,160 5,029,600 11,127,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

          

 

     3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
1 ก่อสร้างอาคารส านักงาน องค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ 
เพื่อใช้เป็นส านักงาน 
อบต.ดอนโพธิ ์

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - -  6,100,000  - ก่อสร้าง
อาคาร

ส านักงาน 
จ านวน 1 

แห่ง 

เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

2 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใช้ส าหรับการ
บริการประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - -     300,000  ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักปลดั 

3 ปรับปรุงฉางข้าวเป็นอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อใช้เป็นอาคารฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - -  1,500,000  ร้อยละ 100 
ของปริมาณ

งาน 

เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - - - -  6,100,000   1,800,000  - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  4. ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 
 

3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
          

 

     3.9  แผนงานการเกษตร                 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะรับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

(KPI) 
1 ประชารัฐร่วมใจ  คลองสวย   

น้ าใส  ไรผ้ักตบชวา 
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะในเขตพื้นท่ี
ต าบลดอนโพธ์ิ 

แหล่งน้ า
สาธารณะใน

ต าบลดอนโพธ์ิ  

 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000  จ านวน
กิจกรรม 

แหล่งน้ า
สาธารณะได้รบั
การดูแล 

กองช่าง 

2 ปลูกต้นไม้บรเิวณสองข้างทาง   
หมู่ที ่ 1  -  8 

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและลดการกัด
เซาะของหน้าดิน 

บริเวณสองข้าง
ทางถนน 

 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวน
กิจกรรม 

เป็นชุมชนน่าอยู่
ส่งผลให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - -  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000  - - - 
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แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสขุ 

    

 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

      

 

  

 

    3.9  แผนงานงบกลาง                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566   2567   2568   2569   2570  
(ผลผลิตของ
โครงการ)  (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  (KPI) 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนท่ี
มีอาย ุ 60  ปีขึ้น
ไป 

ผู้ที่มีอายุครบ 60 
ปีขึ้นไปท่ีมาขึ้น

ทะเบียน 

 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000  จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้มาขึ้น
ทะเบียนได้
ครบทุกคน 

ผู้สูงอาย ุ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ 
ให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการที่มาขึ้น
ทะเบียน 

 1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000   1,100,000  จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้มาขึ้น
ทะเบียนได้
ครบทุกคน 

ผู้พิการ 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ - -  6,100,000   6,100,000   6,100,000   6,100,000   6,100,000  - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

         

แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพ 

        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ลงลูกรังถนนสายล าราง

ตาคร้าม (ฝั่งซ้าย ช่วง
ท้าย) หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 360 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

   85,000          ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

2 ลงลูกรังถนนสายคันคลอง
ระบายใหญ ่บ้านนาง
สายหยดุ - บ้านสมหมาย 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 175 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

   56,700  

  

  

  

  ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

3 ลงลูกรังถนนสายคันคลอง
ระบายใหญ ่จากสะพาน
บ้านลุงสุข - สะพานเหล็ก 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 530 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

  

  

 172,000  

  

  ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
         

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพ 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรัง ซอยข้างบ้านนาย
สนิท บัวเงิน หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

     130,000  

  

  ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างสะพาน คสล.หลัง
บ้านนายสนิท บัวเงิน หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

      

  

 2,300,000  ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

6 ลงลูกรังถนนสายคอกวัว 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

   453,600           ขนาดของ
ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - -  141,700   453,600   302,000  -  2,300,000  - - - 
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           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านไทรย้อย - 
สายโคกล าพาน    

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 
14.712301,100.648460
พิกัดสิ้นสดุ 
14.722688,100.639476 

5,060,000          ขนาดของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประตูปิด 
- เปิดน้ า คลอง
ระบายใหญ่เริง
ราง บริเวณหน้า
วัดใดใหญ ่

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพระบบ
ระบายน้ า 
ป้องกันน้ าแล้ง
และน้ าท่วม 

จ านวน 1 จุด 
พิกัดก่อสร้าง 
14.676323 
,100.641075 

  10,000,000        จ านวน  
1 จุด 

การบริหาร
จัดการน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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           แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลา
แดง ม.5- บ้าน
โก่งธน ู

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,053 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,212 
ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 
14.687161,100.612916
พิกัดสิ้นสดุ 
14.680566,100.608973 
 

    2,600,000      ขนาดของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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           แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนาย
พะเยาว์ หมื่น
ปล้อง - บ้านโคก
ล าพาน (ต่อจาก
โครงการเดิม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,430 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,720 
ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น  
14.727195 
,100.616052 
พิกัดสิ้นสดุ  
14.720573 
,100.628882 

      6,000,000    ขนาดของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
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           แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่  3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กฬีา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพฒันาคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่          

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะรบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ปรับปรุงถนน 

คสล. บ้านดอน
โพธิ์ - ตะลุง ม.1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เสรมิผิวจราจรแบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 
ตารางเมตร 
พิกัดเริ่มต้น 
14.71586,100.61256
พิกัดสิ้นสดุ 
14.72925,100.61096 

        2,880,000    ขนาดของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - 5,060,000  10,000,000   2,600,000   6,000,000  2,880,000 - - - 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์                         หน้า 108 
 

           
แบบ ผ.03 

บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

            

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร 
เพื่อใช้ในการสูบน้ า เครื่องสูบน้ า(เครื่องยนต์ดเีซล

สูบน้ าได ้ 3,800  ลิตรต่อ
นาที) 

- - -    102,000  - ส านักปลดั 

รวม - - -  102,000  -   
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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 าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 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) เป็นการศกึษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

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

ประเมินผลแผนพัฒนาปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

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

ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ  

2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ 
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เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  

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.2566  ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  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 
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 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมลูพื้นฐาน
ขององคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ 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 ปญัหายาเสพติด 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 และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 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)  
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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 าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(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 าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(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
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่แนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น
ในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตาม (Evaluation) 
  การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gantt 
Chart ที่สามารถติดตามได้ว่าด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานด าได้
กล่าวมาแล้ว 

  การประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ 
  การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทาง
ในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตาม

แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงกาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ  คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Outputs)  
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้  
จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณการก่อสร้างเทียบกับ
เป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
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(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  
จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของ
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และ
กิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของ
โครงการ(Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่ งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่  งบประมาณที่ ใช้ ไป  
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 ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุน
การผลิต 

(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 การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
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3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู

จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

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

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีการส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมี
ส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุม
การร่วมตัดสินใจ 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 ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended Impacts) ผลกระทบ
ที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 
ประการ คือ 

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงาน
ท 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 การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ งมากขึ้น  และลด ละ   
พฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง(Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการ
ทีแ่ท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งที่ ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข 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 นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ความอยู่ รอดด้าน เศรษฐกิจ  (Economic Viability) เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณ
เงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน  
จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่ร อดทาง
เศรษฐกิจของโครงการ 
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(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional  Capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้ าหมายใน
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 
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8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(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
ประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

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

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
  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 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
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ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  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  ความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ  5  คะแนน 
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5  คะแนน 
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

 
คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวน เท่ าไหร่  สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภ าพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 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 ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มี วัตถุประสงค์ ชัด เจน  (clear objective) โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายตอ้ง
ชัดเจน สารทมารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณ๓พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดับรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่  Value – Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้ วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก 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 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมา มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจัก ษ์ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(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 าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสมารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริ ง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(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 าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1   2566 ปีที่ 2   2567 ปีที่ 3   2568 ปีที่ 4   2569 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   2566 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 2566 
        

             

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 2566 
   

             

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 2566 

 

โครงการ 
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

งบประมาณที่
ได้รบั 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      

  

  

  

  

  

  

รวม 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


