



แบบ ผ. 02

1 ติดต้ังเคร่ืองหมาย
จราจรสัญญาณไฟ
เตือนจราจร และ
กระจกส่องโค้ง บริเวณ
ทางแยก/จุดเส่ียง 
ภายในต าบลดอนแร่ 
(หมู่ที่ 1-10)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความปลอดภยั
และปอูงกนัอบุติัเหตุ

ติดต้ังปาูยเคร่ืองหมายจราจร 
ติดต้ังสัญญาณไฟเตือนจราจร 
และติดต้ังกระจกส่องโค้ง

200,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการไป

มาเพิ่มขึ้น

ประชาชนเดินทาง
อย่างปลอดภยัและ
ลดปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนน

กองช่างอบต.
ดอนแร่

2 ติดต้ังกระจกส่องโค้ง
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง
สัญจรด้วยความปลอดภยั
และปอูงกนัอบุติัเหตุ

ติดต้ังกระจกส่องโค้ง โพลี
คาร์บอเนต เส้นผ่าศูนย์กลาง 
23 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 5 จุด

 -    -   37,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภยัในการไป
มาเพิ่มขึ้น

ประชาชนเดินทาง
อย่างปลอดภยัและ
ลดปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนน

กองช่างอบต.
ดอนแร่

หนา้ 139

     แผนงาน เคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2565 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ที่   1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2564 
(บาท)






แบบ ผ. 02

3 ติดต้ังปาูยบอกชื่อซอย,
 ปาูยบอกชื่อหมู่บา้น 
ฯลฯ ต าบลดอนแร่หมู่ที่
 1 -  10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

ติดต้ังปาูยบอกซอย (ตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

300,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือน
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการ
เดินทางได้อย่าง
สะดวก

กองช่างอบต.
ดอนแร่

4 อดุหนนุการไฟฟาูส่วน
ภมูภิาคจังหวัดราชบรีุ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช่จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟาู
ติดต้ังมเิตอร์หมอ้แปลง
และกจิการด้านไฟฟาู

เพื่อใหค้รัวเรือนในต าบล
ดอนแร่มไีฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 
เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเส้นทาง
สัญจรภายในต าบลดอนแร่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟาูติดต้ังมเิตอร์
หมอ้แปลงและกจิการด้านไฟฟาู

400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟาูใช้เพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางที่มี
แสงสว่างเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนในเขต
ต าบลดอนแร่มไีฟฟาู
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

กองช่างอบต.
ดอนแร่

(ประมาณ
ราคาจากการ

ไฟฟาู)

5 ติดต้ังโคมไฟฟาูส่อง
สว่างสาธารณะภายใน
ต าบลดอนแร่

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชน ลดอบุติัเหตุ
และปญัหาอาชญากรรมใน
บริเวณจุดเส่ียงต่าง ๆ

ติดต้ังโคมไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ ภายในต าบลดอนแร่

100,000  -    -    -    -   จ านวนเส้นทางที่มี
แสงสว่างเพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้มากขึ้น
และมคีวามสะดวก
ปลอดภยั

กองช่างอบต.
ดอนแร่

6 ขยายเขตไฟฟาูแสง
สว่างถนนหลังหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชน ลดอบุติัเหตุ
และปญัหาอาชญากรรมใน
บริเวณจุดเส่ียงต่าง ๆ

ติดต้ังโคมไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ ถนนหลังหมู่บา้นหมู่ที่
 4

 -    -   120,000  -    -   จ านวนเส้นทางที่มี
แสงสว่างเพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้มากขึ้น
และมคีวามสะดวก
ปลอดภยั

กองช่างอบต.
ดอนแร่

หนา้ 140

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)






แบบ ผ. 02

7 ติดต้ังจุดกระจายเสียง 
หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ในการประชา 
สัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารที่
จ าเปน็ และส าคัญส าหรับ
หมู่บา้น ใหป้ระชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อม
อปุกรณ์ครบชุดสามารถใช้งานได้

 -    -    -    -   75,000 จ านวนประชากร
ได้รับข่าวสารเร็วขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารรวดเร็วและ
ทั่วถึง

กองช่างอบต.
ดอนแร่

8 ขยายเขตไฟฟาูแรงสูง
สายทา่ปูุทมิ-เขาตกน้ า 
ระยะ 400 เมตร หมู่ที่
 6

เพื่อใหค้รัวเรือนในต าบล
ดอนแร่มไีฟฟาูใช้อย่างทั่วถึง 
เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเส้นทาง
สัญจรภายในต าบลดอนแร่

ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าภายใน
ต าบล พร้อมติดต้ังโคมไฟส่อง
สว่างรายทางตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด

 -   900,000  -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟาูใช้เพิ่มขึ้น

จ านวนเส้นทางที่มี
แสงสว่างเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนในเขต
ต าบลดอนแร่มไีฟฟาู
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจรไปมา

กองช่างอบต.
ดอนแร่

(ประมาณ
ราคาจากการ

ไฟฟาู)

9 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่
 1-10 ภายในต าบล
ดอนแร่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์
ข้อมลูข่าวสารที่จ าเปน็ และ
ส าคัญส าหรับหมู่บา้น ให้
ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ท าการปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 1-10
 ภายในต าบลดอนแร่

500,000  -    -    -    -   จ านวนประชากร
ได้รับข่าวสารเร็วขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารรวดเร็วและ
ทั่วถึง

กองช่างอบต.
ดอนแร่

10 กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมหรือประชุมต่างๆ 
ของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    704,000  -    -    -   จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนได้มี

สถานที่ในการท า
กจิกรรมเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประดยชนใ์นการท า
กจิกรรมร่วมกนัของ
หมู่บา้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

หนา้ 141

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)






แบบ ผ. 02

11 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัดเกบ็
วัสดุอปุกรณ์ จัดกจิกรรม
หรือประชุมต่างๆ ของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6.70 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    241,000  -   จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนได้มี
สถานที่ในการท า
กจิกรรมเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประดยชนใ์นการท า
กจิกรรมร่วมกนัของ
หมู่บา้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

12 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์หมู่ที่ 10

เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด
กจิกรรมหรือประชุมต่างๆ 
ของหมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาด
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 9 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    378,000  -    -   จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนได้มี
สถานที่ในการท า
กจิกรรมเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประดยชนใ์นการท า
กจิกรรมร่วมกนัของ
หมู่บา้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

รวม 16 โครงการ 1,500,000 2,104,000 1,035,000 741,000 575,000

หน้า 142

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)






แบบ ผ. 02

1 กอ่สร้างเสริมปากราง
ระบายน้ า ซอย 3 หมู่ที่
 1

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

กอ่สร้างเสริมปากรางระบายน้ า
 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
151 เมตร สูง 0.15 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พร้อมฝา
คอนกรีตขนาด 0.40x0.50 
เมตร หนา 0.08 เมตร จ านวน
 20 ฝา (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

240,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

2 ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ซอยประปา หมู่ที่ 1

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

ปรับระดับปากรางคอนกรีตเสริม
เหล็กสูง 0.15 เมตร ยาว 105 
เมตร (รายละเอยีด ตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    60,000  -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

หน้า 143

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

     แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ






แบบ ผ. 02

3 กอ่สร้างถนนลูกรัง และ
วางทอ่ระบายน้ า (ถนน
เชื่อมระหว่างซอย 3 - 
คลองหลวง) หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ยาว 53 เมตร
พร้อมลงลูกรัง (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    200,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

4 กอ่สร้างโรงสูบน้ าพร้อม
วางทอ่ส่งน้ า หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

กอ่สร้างโรงสูบน้ าขนาด 
1.50x1.50 เมตรรวางทอ่ส่งน้ า
 PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 512 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -   240,000  -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค - บริโภค
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยคลอง
หลวง หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 158 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า 474 ตารางเมตร 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    317,000 ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

6 ลอกทอ่ระบายน้ าทิ้ง 
ซอย 1-5 หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

ลอกทอ่ระบายน้ า ซอย 1 - ซอย
 5

 -    -    30,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

7 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอย 5 เชื่อมซอย 4) 
หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 
0.30 เมตร ยาว 132 เมตร ลึก
 0.35 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -   750,000  -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

8 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 
หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
78 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.90-1.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 20
 ฝา และฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ขนาด 0.40x0.50 เมตร
 จ านวน 116 ฝา บอ่พกัขนาด 
1.50x1.50 เมตร จ านวน 1 
บอ่ บอพกัขนาด 2.00x2.00 
เมตร จ านวน 1 บอ่ 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    390,000 รางระบายน้ าที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

78 เมตร 
ประชาชนมคีวาม

พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

9 วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบา้นนางเยือน 
หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เมตร ยาว
 30 เมตร  (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    45,000  -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

10 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ฝ่ังบา้นนาง
เหรียญ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
 ยาว 56 เมตร ลึก 0.35 เมตร
 หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาตระ
แกรงเหล็ก ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จ านวน 56 ฝา ช่วงที่ 2 
ฝ่ังบา้นผู้ใหญ่สมคิด ขนาดกว้าง
 0.30 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก
 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 35
 ฝา(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 436,800  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
พื้นที่น้ าทว่มขังลดลง

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4 
(บา้นยายแขก) หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 48
 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 135 
ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด

 -    -    114,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

12 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 
0.30 เมตร ยาว 97 เมตร ลึก 
0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40x1.00 เมตรจ านวน 97 
ฝา (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   488,000  -    -   รางระบายน้ าได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1
 ซอย และ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนาง
พงิ หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50
 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 150 
ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด

 -    -    -   97,500  -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

14 กอ่สร้างสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงซอย 3 - 
ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
156 เมตร ลึก 0.35-0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
0.40x0.50 เมตร จ านวน 
312 ฝา (รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    436,800 ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1
 สาย และ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

15 กอ่สร้างหอถังพร้อม
ระบบประปาหมู่บา้น
และเจาะบอ่บาดาล 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาล กอ่สร้างหอถัง
สูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 580,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค 
เพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

16 วางทอ่ส่งน้ าประปา 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

วางทอ่ PVC เส้นผ่าศุนย์กลาง 2
 นิ้ว ชั้น 13.5 จ านวน 434 
ทอ่น พร้อมอปุกรณ์ข้อต่อน้ ายา
ประสาน (รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    246,900  -    -   ระบบทอ่ประปา
หมู่บา้นที่ใช้การได้
เพิ่มขึ้น 1 แหง่ 
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค 
เพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

17 กอ่สร้างหอถังพร้อม
ระบบประปาหมู่บา้น 
และเจาะบอ่บาดาล 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

กอ่สร้างหอถังสูง ขนาด 10 
ลบ.ม. พร้อมระบบประปา 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -   580,000  -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค 
เพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

18 กอ่สร้างถนนลูกรังสาย
เหมอืงต้นพโิพง(ถนน
หลังบา้นยายพนิ) หมู่ที่
 5

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. 
ยาว 377 ม. หนา 0.30 ม. 
รวมพื้นที่ลงลูกรังไมน่อ้ยกว่า 
1,011 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   130,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่
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19 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 2 หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้ ากว้าง 
0.30 เมตร ยาว 74 เมตร ลึก 
0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด 
0.40x1.00 เมตรจ านวน 74 
ฝา และวางทอ่ คสล. Ø 0.30 
เมตร จ ำนวน 6 ทอ่น 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   370,000  -    -   รางระบายน้ าได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1
 ซอย และ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

20 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายรอบเขาถ้วย หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติดคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่
นอ้ยกว่า 800 ตร.ม. 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

464,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

21 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Over Ray) (ช่วงแยก
หมู่ที่ 6-บา้นก านนัไป๋) 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ยาว 193 เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 1,158 ตร.ม.(รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   465,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

22 กอ่สร้างก าแพงกนัดิน 
ถนนสาย ดอนแร่ -  
เขาถ้ า หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างก าแพงกนัดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดสูง 
2.50 เมตร ยาว 10 เมตร จุดที่
 2 สูง 2.50 เมตร ยาว 25 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    490,000  -    -   ถนนได้รับการดูแล
ใหใ้ช้การได้จ านวน 
1 สาย ประชาชนมี
ความพงึพอใจร้อย
ละ 80

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

23 วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร (ซอยบา้น
อาฉลวย) หมู่ที่ 6

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ยาว 21เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -   42,000  -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเข้า
บา้นสารวัตรแดง หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 178 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า  534 ตร.ม. พร้อม
วางทอ่ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 13.5
 จ านวน 1 ทอ่น (รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด)

 -    -    -    -    357,800 ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 สาย
ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

25 กอ่สร้างถนนลูกรังสาย
เลียบล าหว้ย หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 
บา้นปูุหวิง - ถ้ าสว่าง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 บา้น
ปูุหวิง-บา้นฟากหว้ย ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.50 เมตร รวม
พื้นที่ลูกรังไมน่อ้ยกว่า 2,700 
ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

499,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

26 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้น
หนองสระ หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

เปล่ียนทอ่เหล็กอาบสังกะสี 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว , 4 
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และปั้ม
สูบน้ ามอเตอร์ไฟฟาู 
ตู้ควบคุม 2 ชั้น พร้อม
อุปกรณ์ รายละเอียดตาม
แบบ ปร.4,ปร.5

114,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค 
เพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

27 ปรับปรุงทอ่เมนประปา
(ช่วงบา้นหนิหนอ่ - 
ศาลาเอนกประสงค์ทา่
ปูุปอู) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

ประปรุงทอ่เมนประปาขนาด
เส้นผ่าศุนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 
13.5 ระยะ 815 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -   489,000  -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค 
เพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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28 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 
7  (ช่วงบา้นนางส่วง-
ไร่นายค าแพง)

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอ

วางทอ่ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว ชั้น 13.5 จ านวน 58 ทอ่น
 พร้อมอปุกรณ์ข้อต่อน้ ายา
ประสาน(รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -   50,000  -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ดอนแร่มนี้ าประปา
ที่สะอาดใช้อปุโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

29 วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นบวกปูุแกว้ หมู่ที่ 7

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

วางทอ่ คสล. Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 8 ทอ่น พร้อมยาแนว 
ขุดฝังกลบ (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    56,000 ทอ่งระบายน้ าได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1
 ซอย และ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

30 ขยายผิวจราจรพร้อม
วางทอ่คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 (ช่วง
บา้นนายแสง-บา้นนาย
ป)ี

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
จ านวน 287 ทอ่นพร้อมยาแนว
 บอ่พกัขนาด 1.20 x 1.20 
เมตร จ านวน 31 ลูก และถม
ดินลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 
318 เมตร สูง 1.60 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรัง 3,337 ลบ.ม.

 -   1,050,000  -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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31 ขยายผิวจราจรพร้อม
วางทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 8
 (ช่วงบา้นนายแสง-
บา้นนายปี)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
จ านวน 70 ทอ่นพร้อมยาแนว
รอยต่อทอ่ บอ่พกัขนาด 1.20 x
 1.20 เมตร จ านวน 7 ลูก 
และถมดินลูกรังกว้าง 5 เมตร 
ยาว 79 เมตร สูง 1.30 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรัง 530 ลบ.ม.  
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   497,000  -    -   ขยายผิวการจราจร
ถนนลูกรัง ระยะทาง
 79 เมตร 
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

32 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สายหนองโปร่ง หมู่ที่ 8 
(ช่วงบา้นอาแดง-บา้น
นายแสง)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 565 เมตร หนา 
0.05 เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง
ไมน่อ้ยกว่า 3,360 ตร.ม. 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   1,340,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

33 วางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอ่พกั (ช่วงบา้น
นายโสภา-บา้นนาย
สมพงษ)์ หมู่ที่ 8

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้ าใหไ้หลได้สะดวก

วางทอ่ คสล. Ø 0.60 เมตร 
จ ำนวน 58 ทอ่น บอ่พกัขนำด 
1.00x1.00 เมตร จ ำนวน 7 บอ่
 พร้อมลงลูกรัง จ ำนวน 212 
ลบ.ม.

 305,500 ทอ่ระบายน้ าได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1
 ซอย และ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ซอยบา้น
ปาูวุน่) หมุ่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 208 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 728 ตร.
ม. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

473,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

35 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ที่
 9 (สายหนองกว้าง - 
เขาพระเยือง) (ต่อจาก
เดิม)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. 
ยาว 310 ม. หนา 0.30 ม.
รวมพื้นที่ลงลูกรังไมน่อ้ยกว่า
1,860 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    220,000  -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

36 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต(OVER 
RAY)หมู่ที่ 9 (สาย
หนองมะตูม-วัดทุ่งหญ้า
คมบาง)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 4.50 
ม. ยาว 840 ม. หนา 0.05 ม. 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
3,780 ตร.ม.พร้อมฝังทอ่ 
คสล.Ø 0.60 ม. จ านวน 14 
ทอ่น(ตามแบบ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด)

 -    -   1,512,000  -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

37 เจาะบอ่บาดาลกอ่สร้าง
หอถังพร้อมระบบ
ประปา บา้นไร่เจ็ก หมู่
ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาล กอ่สร้างหอถัง
สูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม
ระบบประปา (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -   580,000  -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้เพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ดอนแร่มนี้ าประปา
ที่สะอาดใช้อปุโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

38 ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต
(Overlay) สายบา้น
ฟากทุ่ง-ต าบลอา่งทอง 
หมู่ที่ 9

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่สัญจรไปมา
 ได้รับความปลอดภยั

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร
 ยาว 880 เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ย
กว่า 3,960 ตร.ม. 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    1,425,600 ถนนลาดยางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต 
ในต าบลดอนแร่ 
เพิ่มขึ้น 1 สาย

ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

39 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Over Ray) สายบา้น
หว้ย-บา้นหนิหนอ่(บา้น
นายสุรินทร์) หมู่ที่ 10

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่สัญจรไปมา
 ได้รับความปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต (Over ray) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
2,400 ตร.ม.

 -    960,000  -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

40 ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรช ารุดภายใน
ต าบลดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจรที่ช ารุดตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด

100,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

กองช่างอบต.
ดอนแร่

รวม 40 โครงการ 2,906,800 3,644,000 5,882,900 1,519,500 3,288,700
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น  
ต าบลดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค และ
การเกษตรได้อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
ต าบลดอนแร่ ใช้ระบบตัวกรอง

500,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าประปาไว้ใช้อย่าง
เพยีงพอส าหรับการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตร เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค -บริโภค
 และการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

2 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบอ่
บาดาล(ซับเมร์ิส)

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา
ใช้ในการอปุโภค-บริโภค
อย่างสะอาดและเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบอ่บาดาล
(ซับเมร์ิส)ขนาด 2.0 HP มอก. 
จ านวน 2 เคร่ือง ตัวที่ 1 ขนาด
 2.0 HP 14 ใบพดั 3 เฟส 
มอก.   ตัวที่ 2 ขนาด 2.0 HP 
14 ใบพดั 1 เฟส พร้อมสาย 
และตู้ Control

 -   52,000 52,000  -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาสะอาดใช้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
การอปุโภค - บริโภค
 อย่างเพยีงพอ

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

รวม 3 โครงการ 500,000 52,000 52,000 0 0
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

     แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ






แบบ ผ. 02

1 กอ่สร้างอาคารโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ 10

เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถลด
ต้นทนุในการผลิต และใหม้ี
การรักษาคุณภาพของ
ผลผลิตปราศจากสารเคมี

กอ่สร้างอาคารโรงสีชุมชน 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนแร่  
ก าหนด)

396,000  -    -    -    -   จ านวนสถานที่
ส าหรับผลิตพชืผล
ทางการเกษตร

ปลอดภยัจากสารพษิ
เพิ่มขึ้นจ านวน

ครัวเรือนททีี่มรีายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพ
ท าใหเ้ปน็การลด
ต้นทนุและเพิ่ม
รายได้แกเ่กษตรกร

กองช่างอบต.
ดอนแร่

หนา้ 157

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี






แบบ ผ. 02

2 ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่
ประชาชน ในเขตต าบล
ดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชน เด็ก และ
เยาวชน กลุ่มแมบ่า้นต่างๆ 
กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตต าบล
ดอนแร่ มคีวามรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และมี
ช่องทางในการจ าหนา่ย
สินค้ามากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน 
เยาวชน กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มอาชีพ
 และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขต
ต าบลดอนแร่ โดยการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้การฝึกอาชีพ

120,000 120,000 120,000 120,000  120,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้ความ

เข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ

เพิ่มขึ้น และจ านวน
ครัวเรือนมรีายได้

เสริมเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น  
ประชาชนมรีายได้
เสริมใหก้บั
ครอบครัว ชุมชนมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  

ส านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

3 ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร ต าบลดอนแร่

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
เพื่อลดต้นทนุการผลิตของ
เกษตรกร

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร ใหก้บัเกษตรกร
ส่งเสริมการลดต้นทนุการใช้
พลังงานของเกษตรกรในการ
ผลิตทางการเกษตร

100,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือน
ได้รับการส่งเสริม
การกระจายรายได้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ได้รับความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร ในการ
ประกอบอาชีพท าให้
เปน็การลดต้นทนุ
และเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หนา้ 158

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

4 ส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่ม
เล้ียงหมหูลุมต าบลดอน
แร่

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการเล้ียงหมหูลุ่ม 
และส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน โดยการสร้างงาน
สร้างอาชีพเสริม

ส่งเสริมการด าเนนิงานของกลุ่ม
หมหูลุม โดยการจัดฝึกอบรม 
ประชุมใหก้บั ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ส่งเสริม กลุ่มองค์กร
ต่างๆ และสนบัสนนุประชาชน
ในการใหเ้ล้ียงหมหูลุมประกอบ
อาชีพเสริมในครัวเรือน

50,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
ความรู้ในการเล้ียง
หมหูลุมเพิ่มขึ้น
จ านวนครัวเรือน
ได้รับการส่งเสริม
การกระจายรายได้

เพิ่มขึ้น

ประชาชน ผู้สูงอายุ 
และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ สามารถ
พึ่งตนเองได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ใหก้บัประชาชน ท า
ใหเ้ปน็การลดต้นทนุ
และเพิ่มรายได้

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 8 โครงการ 666,000 120,000 120,000 120,000 120,000

หน้า 159

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 จัดท าข้อมลู
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว และ
วัฒนธรรมพื้นบา้น 
ต าบลดอนแร่ อ าเภอ
เมอืงราชบรีุ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวระดับต าบล
และอ าภอใหน้กัทอ่งเที่ยวมา
เที่ยวเพื่อเปน็การส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวระดับต าบล
และระดับอ าเภอ

จัดท าข้อมลูประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวใหน้กัทอ่งเที่ยว
ที่สนใจการทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้านเชื้อชาติ ไทยวน 
อาหาร การผลิตเกษตรปลอด
สารพษิ วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัด
นาหนอง ด้วยการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์

50,000  -    -    -    -   จ านวนแหล่ง
ทอ่งเที่ยวได้พฒันา
และส่งเสริมเพิ่มขึ้น

นกัทอ่งเที่ยวและคน
ในทอ้งถิ่นรู้จักแหล่ง
ทอ่งเที่ยว  ท าให้
ทอ้งถิ่นมรีายได้จาก
การทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

หนา้ 160

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง






แบบ ผ. 02

2 อดุหนนุโครงการ 
"ทอ่งเที่ยวราชบรีุ ของดี
เมอืงโอง่

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ของจังหวัดราชบรีุ และ
อ าเภอเมอืงราชบรีุใหเ้ปน็ที่
รู้จักกนัอย่างแพร่หลายอกี
ทั้งแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนยีม
ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ชนเผ่าต่างๆ และเปน็การ
เพิ่มพนูรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ

อดุหนนุงบประมาณใหก้บัที่ท า
การปกครองอ าเภอเมอืงราชบรีุ 
ในการจัดท าโครงการ 
"ทอ่งเที่ยวราชบรีุ ของดีเมอืงโอง่

15,000 15,000 15,000 15,000  15,000 ประชาชนมรีายได้
จากการจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น

เพิ่มขึ้น

นกัทอ่งเที่ยวรู้จัก
แหล่งทอ่งเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีม ชน
เผ่าต่าง ๆ ในจังหวัด
ราชบรีุมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

รวม 6 โครงการ 65,000 15,000 15,000 15,000 15,000

หน้า 161

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ปรับปรุงคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 2 (ต่อจากเดิม)

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรับปรุง ขนาดกว้างบน 1.50 
ม. กว้างล่าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 ม. หนา 0.07 เมตรยาว 
368 ม. รวมพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน่อ้ยกว่า 699.20 ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด)

404,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

2 ปรับปรุงคลองส่งน้ า 
หมู่ที่ 2 (ต่อจากเดิม)

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขนาดกว้างบน 1.50 ม. กว้าง
ล่าง 0.50 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.
 หนา 0.07 เมตรยาว 368 ม. 
รวมพื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 699.20 ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    454,000  -    -   คลองส่งน้ าได้
มาตรฐาน 386 
เมตร ประชาชนมี
ความพงึพอใจร้อย
ละ 80

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

หน้า 162

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

     แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง






แบบ ผ. 02

3 กอ่สร้างดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กคลองดอน
ซาด หมู่ที่ 4

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างทั่วถึง 
เพยีงพอ

ดาดคอนกรีตขนาดกว้างบน 
3.50 เมตร กว้างล่าง 1.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หนา
 0.07 เมตร ยาว 350 เมตร 
รวมพื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 1,750 ตารางเมตร
(รายละเอยีด ตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    -    875,000 คลองส่งน้ าได้
มาตรฐาน 350 
เมตร ประชาชนมี
ความพงึพอใจร้อย
ละ 80

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

4 ขุดลอกคลองสายหนอง
หญ้าดอกเร่ิมต้นบริเวณ
หนา้บา้นก านนัไป ๋หมู่ที่
 5

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ใน
การ การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงคลองส่งน้ าขนาดกว้าง
บน 1 ม. กว้างล่าง 0.50 ม.  
ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด

 -    -    -    100,000  -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

5 ขุดลอกคลองส่งน้ า
ขนาด 0.80 เมตร 
จ านวน 3 สาย(สายทา่
ปูุทมิ - หนองโปงุ,ทา่ปูุ
ทมิ-โมกปูุแกว้,ทา่ปูุทมิ-
ทา่ปูุปอู) หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภคและท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ 
และแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

ปรับปรุงคลองส่งน้ าขนาดกว้าง
บน 0.60 ม. กว้างล่าง 0.40 ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.55 ม. ยาว 1,065
 ม. ปริมาตรดินขุด 292.88 
ลบ.ม.ตามแบบ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด

 -    -    55,000  -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพยีงพอ
จ านวนพื้นที่น้ าทว่ม

ขังลดลง

ประชาชนมนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่างอบต.
ดอนแร่

หน้า 163

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

6 วางทอ่ส่งน้ า พร้อม
ประตู ปดิ-เปดิ ซอย 4 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

วางทอ่ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร
 จ านวน 10 ทอ่น พร้อมพนงั
กั้นน้ า 2 ด้าน ยาว 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร สูง 2 เมตร 
และบานประตู ปดิ-เปดิ ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จ านวน 1 
ชุด (ตามแบบ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด)

 -    -    365,000  -    -   ระบบทอ่ส่งน้ า
เพิ่มขึ้น 1 จุด 
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
ดอนแร่

7 กอ่สร้างคลองดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่ง
น้ า หมู่ที่ 8

เพื่อจัดสรรน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรได้ทั่วถึงอย่าง
เพยีงพอ

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างบน 2.80 เมตร กว้างล่าง
0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 
270 เมตร รวมพื้นที่เท
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 972 ตร.
ม. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

486,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการ

อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ

ประชาชนมนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
อปุโภค-บริโภคอย่าง
เพยีงพอ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

8 กอ่สร้างพนงักั้นน้ า
คลองชลประทาน หมู่ที่
 10

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
ส าหรับการเกษตรและใช้
อปุโภค - บริโภค

กอ่สร้างพนงักนัน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมประตูปดิ-เปดิ

 -    -   1,000,000  -    -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการ

อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ

ประชาชนมนี้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
อปุโภค-บริโภคอย่าง
เพยีงพอ ลดปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่างอบต.
ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

9 ปรับขนาดทอ่ส่งน้ าจาก
คลองชลประทานลงล า
หว้ยใหใ้หญ่ขึ้น หมู่ที่ 10

เพื่อเปน็แหล่งกกัเกบ็น้ า
ส าหรับการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
ของประชาชน

เปล่ียนขนาดทอ่ส่งน้ า
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -    -    150,000  -   จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
และอปุโภค-บริโภค

อย่างเพยีงพอ

ประชาชนมนี้ าใช้
เพื่อการอปุโภค-
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ   กอง

ช่าง อบต.
ดอนแร่

10 ขุดลอกคลองระบายน้ า
 ต าบลดอนแร่

เพื่อปอูงกนัปญัหาน้ าทว่มขัง
ภายในต าบลดอนแร่      
เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี้ าไว้ใช้
ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขุดลอกคลองระบายน้ า(ตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ก าหนด)

500,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าไว้ใช้อย่าง

เพยีงพอส าหรับ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ลดปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่การระบาย
น้ าสามารถท าได้ดี
ขึ้นประชาชนมนี้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ   กอง

ช่าง อบต.
ดอนแร่

11 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมกั
 ต าบลดอนแร่

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรลด
การใช้สารเคม ีและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหม้กีาร
รวมกลุ่มการผลิตของ
เกษตรกร และใหม้กีาร
รักษาคุณภาพของดินใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์

จัดต้ังเปน็ศูนย์กลางผลิตปุ๋ยหมกั
 ของแต่ละหมู่บา้นหรือต าบล ใช้
เปน็ต้นแบบใหก้บัประชาชน
ผู้สนใจ

100,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมปีุ๋ยหมกั
ที่มคุีณภาพราคาถูก
เพิ่มขึ้น ที่ดินของ
เกษตรกรมคีวาม
อดุมสมบรูณ์มากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
สนง.เกษตร ฯ
 สนง.ปศุสัตว์
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แบบ ผ. 02

12 ส่งเสริมสนบัสนนุกลุ่ม
ผักปลอดสารพษิ ต าบล
ดอนแร่

เพื่อส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชนโดยการสร้างงาน
สร้างอาชีพเสริม

สนบัสนนุประชาชนในการ
ประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน

50,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือน
ได้รับการส่งเสริม
การกระจายรายได้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพ
ท าใหเ้ปน็การลด
ต้นทนุและเพิ่ม
รายได้แกเ่กษตรกร

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

13 ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั
 ต าบลดอนแร่

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกบัการจัดท า
เกษตรปลอดภยั เกษตร
อนิทรีย์และเกษตรพอเพยีง
มากขึ้น  ใหผู้้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้ในการผลิต
เชื้อจุลินทรีย์และสามรถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ เปน็การ
ลดการใช้สารเคมใีนการท า
การเกษตร และเพิ่มมลูค่า
การผลิตทางการเกษตร

จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการท าการเกษตร
ปลอดภยัใหแ้กเ่กษตรกร 
ประชาชน นกัเรียน และผู้ที่
สนใจในเขตต าบลดอนแร่

100,000  -    -    -    -   จ านวน/ร้อยละ
ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น     
และผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภยั
จากสารพษิเพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองเกษตรอนิทรีย์
และเกษตรพอเพยีง
เพิ่มขึ้น สามารถผลิต
เชื้อจุลินทรีย์ไว้ใช้ใน
การปอูงกนัก าจัด
โรคพชืก าจัดแมลง
ศัตรูพชื และ
สามารถลดการใช้
จ่ายสารเคมทีางการ
เกษตรได้มากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 13 โครงการ 1,640,000 0 1,874,000 250,000 875,000
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แบบ ผ. 02

1 เปดิโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศูนยพฒันา
เด็กเล็กต าบลดอนแร่ ได้
เรียนรู้นอกสถานที่

จัดกจิกรรมเสริมพฒันาการ
ใหก้บัเด็กกอ่นวัยเรียน (3 ขวบ)
ได้เรียนรู้นอกสถานที่กอ่นที่จะ
เข้าศึกษาตามระบบ

60,000 60,000  -    -    -   จ านวนเด็กที่มี
พฒันาการเพิ่มขึ้น

เด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลดอน
แร่ มพีฒันาการที่
ดีกว่าเด็กทั่วไป

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

2 โครงการทศันศึกษา
เรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร่

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่
ได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
และเหน็คุณค่าของการ
อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

เด็กนกัเรียน ผู้ปกครองคณะครู 
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร่   ได้เข้าร่วมกจิกรรม
การศึกษาเรียนรู้นอกหอ้งเรียน

 -    -   15,000 15,000 15,000 เด็กปฐมวัยกอ่นวัย
เรียนร้อยละ 80 
รู้จักคิดวิเคราะห ์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง

เด็กนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็ก อบต.
ดอนแร่มพีฒันาการ
ที่เพิ่มขึ้นและเหน็
คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

หนา้ 167

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)
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(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02

3 โครงการอบรม/ประชุม
ผู้ปกครองในจัด
การศึกษาศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.ดอนแร่

เพื่อชี้แจงใหผู้้ปกครอง
นกัเรียน ได้ทราบถึงนโยบาย
การจัดการเรียนการสอน
ของผู้บริหารและเข้าใจถึง 
การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับเด็ก
ระดับปฐมวัย ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 
ได้รับการ
อบรมพฒันาความรู้ในการดูแล
เด็ก/บตุร ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปญัญา

 -    -   10,000 10,000 10,000 ครูและผู้ปกครองที่
เข้า ประชุม/อบรม
มคีวามรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียน
การสอนและการ
เล้ียงดูบตุรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

ผู้ปกครองได้มคีวาม
เข้าใจในหลักการ  
การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กระดับ
กอ่นวัยเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ดอนแร่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหวั)ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร่

จัดหาส่ือการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พฒันาการ ส าหรับการ
พฒันาการเรียนการสอนตาม
ปฐมวัย ใหแ้กเ่ด็กเล็ก ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่

 -    -   68,000 68,000 68,000 เด็กนกัเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร่ ร้อยละ
 100 มส่ืีอการ
เรียนการสอนที่
หลากหลายและ
เหมาะสมตามวัย

เด็กนกัเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร่ มส่ืีอ
การเรียนการสอนที่
หลากหลายและ
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

รวม 11 โครงการ 60,000 60,000 93,000 93,000 93,000
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แบบ ผ. 02

1 ปอูงกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ต าบลดอนแร่

เพื่อปอูงกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจ
ภาชนะที่มนี้ าขัง และพน่หมอก
ควัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต าบล
ดอนแร่

30,000 30,000 30,000 30,000  30,000 จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับการ
บริการปอูงกนัและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายใน 
ต าบลดอนแร่

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

2 รณรงค์ปอูงกนัโรคพษิ
สุนขับา้ในชุมชนต าบล
ดอนแร่

เพื่อปอูงกนัไมใ่หเ้กดิโรคพษิ
สุนขับา้ ภายในต าบล

ฉีดวัคซีนใหก้บัสุนขัปอูงกนัโรค
พษิสุนขับา้ หมู่ที่ 1-10

30,000 30,000 100,000 100,000  100,000 จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์จากการ
ปอูงกนั และควบคุม
โรคพษิสุนขับา้
ภายใน ต าบลดอนแร่

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02

3 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
0-5 ป ีต าบล ดอนแร่

เพื่อใหเ้ด็ก 0-5 ป ีได้รับการ
ตรวจพฒันาการเด็กและ
กระตุ้นพฒันาการที่ถูกต้อง
สมวัย ส่งเสริมใหเ้ด็ก 0-5 ปี
 ได้รับการสร้างเสริม
ภมูคุ้ิมกนัโรคครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนด   และส่งเสริมงาน
ทนัตกรรมในกลุ่มเด็ก 0-5 
ปแีละผู้ปกครอง

เด็กกลุ่มเปาูหมาย (อายุ 9 ,
18,30,42 เดือน)ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพฒันาการร้อยละ
 100 เด็กพฒันาการสงสัยล่าช้า
 ได้รับการกระตุ้นพฬันาการ
ร้อยละ 100 และเด็ก 0-5 ป ี
ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ร้อย
ละ 100

3,500  -    -    -    -   จ านวน ร้อยละ     
ของเด็กมพีฒันาการ

สมวัยเพิ่มขึ้น

เด็ก 0-5 ป ีมี
พฒันาการสมวัย
และได้รับบริการ
วัคซีนขั้นพื้นฐานครบ

กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ    

รพ.สต.       
 ดอนแร่     
อบต.ดอนแร่

4 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหติสูง

เพื่อใหก้ลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและความดันสูง
ได้รับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูงได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ร้อยละ 50

42,600  -    -    -    -   จ านวนร้อยละของ
กลุ่มผู้ปวุยสามารถ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมร้อยละ 
50 ขึ้นไป

กลุ่มเส่ียงได้
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่ท าให้
เกดิโรคเบาหวาน 
และความดันโลหติสูง

กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ    

รพ.สต.       
 ดอนแร่     
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

5 ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง

เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 6 โรค
 และกระตุ้นใหผู้้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์ 5 ข้อ

ผู้สูงอายุต าบลดอนแร่ไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 90 ได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ 6 โรค 
ผู้สูงอายุมสีมดุประจ าตัวร้อยละ
 100 ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมนิพฤติกรรมที่พงึประสงค์
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 60 ผู้สูงอายุ
มพีฤติกรรมที่พงึประสง 4 ข้อ
คือ 1 พฤติกรรมการออกก าลัง
กายอย่างนอ้ยสัปดาหล์ะ 3 วัน
 2. รับประทานผักสด ผลไมส้ด
เปน็ประจ า 3.ด่ืมน้ าอย่างนอ้ย
วันละ 8 แกว้ 4.ไมสู่บบหุรี/ไม่
สูบยาเส้น 5. ไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมที่มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล์เช่นสุรา 
เบยีร์ ยาดองเหล้า ร้อยละ 40

78,925  -    -    -    -   ร้อยละของผู้สูงอายุ
มสุีขภาพที่พงึ
ประสงค์เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลรักษาและ
เข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มคุีณภาพ
และมาตรฐาน

กองทนั
หลักประกนั
สุขภาพ    

รพ.สต.       
 ดอนแร่     
อบต.ดอนแร่

6 เกษตรกรปลอดภยัลด
ใช้สารเคม ีต าบลดอนแร่

เพื่อใหเ้กษตรกรปอูงกนั
ตนเองจากการใช้สารเคมี
อย่างถูกวิธี

มคีลีนคิใหบ้ริการสุขภาพ
เกษตรกร ใน รพ.สต.     
เกษตรกรได้รับการตรวจหา
สารพษิตกค้างในร่างกายร้อยละ
 80 และเกษตรกรได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
วสารเคมทีี่ถูกวิธีร้อยละ 50

30,000  -    -    -    -   จ านวน ร้อยละของ
เกษตรกรปลอดภยั

และลดการใช้
สารเคม ีเพิ่มขึ้น

เกษตรกรในต าบล
ดอนแร่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้
สารเคมไีด้ถูกวิธี

กองทนั
หลักประกนั
สุขภาพ    

รพ.สต.       
 ดอนแร่     
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

7 ขยับกายสบายชีวี เพื่อใหป้ระชาชนทกุเพศทกุ
วัยมสุีขภาพพลานมยัที่
สมบรูณ์แข็งแรง

ส่งเสริม ชมรม เต้นแอโรบคิทกุ
หมู่บา้น (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10)

10,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
รางกายและสุขภาพ
ที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภยัไข้เจ็บ

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

8 กองทนุระบบ
หลักประกนัสุขภาพ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
หลักประกนัสุขภาพใน
ชุมชนทอ้งถิ่น

สนบัสนนุกองทนุหลักประกนั
ด้านสุขภาพภายในต าบลดอนแร่

80,000 80,000 80,000 80,000  80,000 จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
หลักประกนัสุขภาพ
ในชุมชนทอ้งถิ่นโดย
มกีองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
ทอ้งถิ่น

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

9 พฒันาศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น(อสม.)

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมแก ่อส
ม.และเพิ่มศักยภาพในการ
ด าเนนิงานด้านสาธารณสุข
ชุมชน

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ใหก้บั อสม. ต าบลดอนแร่

170,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

อสม.มคีวามรู้และ
สามารถเปน็ผู้น าใน
การสร้างสุขภาพ
ใหแ้กชุ่มชน

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

10 สนบัสนนุโครงการดูแล
สุขภาพเกษตรกรกลุ่ม
เส่ียง จากการใช้
สารเคมกี าจัดศัตรูพชื

เพื่อประเมนิและเฝูาระวัง
สุขภาพของกลุ่มเส่ียงจาก
การใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพชื

อดุหนนุ รพ.สต.ดอนแร่ ในการ
จัดท าโครงการดูแลสุขภาพ
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงจากการใช้
สารเคมกี าจัดศัตรูพชื

60,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

เกษตรกรและกลุ่ม
เส่ียงที่มสีารเคมี
ตกค้างในเลือดได้รับ
การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

11 สนบัสนนุโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
สุขาภบิาลและประชาชนได้
บริโภคอาหาร

อดุหนนุ รพ.สต.ดอนแร่ ในการ
จัดท าโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

60,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
ได้รับการคุ้มครอง

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชน ์จากการ
บริโภคอาหารใน
ร้านอาหารที่สะอาด
และปลอดภยั

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

12 อดุหนนุกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข
มลูฐานประจ าหมู่บา้น
ในเขต อบต.ดอนแร่

เพื่อใหอ้าสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นมี
ความรู้ และเพิ่มศักยภาพใน
การเผยแพร่ข้อมลูในการ
ควบคุมและปอูงกนัโรคติดต่อ

สนบัสนนุกจิกรรมของกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต าบลดอนแร่

100,000 100,000 100,000 100,000  100,000 จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

สมาชิก อสม. 
ประชาสัมพนัธ์และ
ปฏบิติังานในการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกนั
และควบคุมโรคติดต่อ

งานพฒันา
ชุมชน  

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

13 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การด าเนนิงานศูนย์
สาธารณสุขมลูฐาน 
ต าบลดอนแร่

เพื่อใหศู้นย์สาธารณสุขมลู
ฐานต าบลดอนแร่ ปฏบิติังาน
ได้อย่างมศัีกยภาพเพิ่มขึ้น

กจิกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุ
การด าเนนิงานของศูนย์
สาธารณสุขมลูฐาน ต าบลดอนแร่

200,000  -    -    -    -   อสม.ที่ได้รับการ
พฒันามศัีกยภาพ

เพิ่มขึ้น

ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานต.ดอนแร่ 
ปฏบิติังานอย่างมี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

งานพฒันา
ชุมชน  

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

14 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 และผู้พกิาร โดยหลัก 
3 อ. (อาหาร ออก
ก าลังกาย อารมณ์)

เพื่อใหญ้าติหรือผู้ดูแลมี
ความรู้และทกัษะในการ
ดูแลและฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร

กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 และผู้พกิารโดยหลัก 3 อ. 
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์)

20,000  -    -    -    -   จ านวนผู้สูงอายุ 
และผู้พกิารได้รับ

การดูแลถูกวีเพิ่มขึ้น

ญาติหรือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้
พกิารมคีวามรู้ มี
ทกัษะสามารถให้
การดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพได้ถูกวิธี

งานพฒันา
ชุมชน  

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 30 โครงการ 915,025 240,000 310,000 310,000 310,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 สนบัสนนุเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น   และให้
ผู้สูงอายุมคุีณภาพชีวิตที่ดี

สนบัสนนุเบี้ยยังชีพ และ
สงเคราะหค์นชราในเขต อบต.
ดอนแร่

7,569,600 7,569,600 7,569,600 7,569,600 7,569,600 ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้สูงอายุที่
ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการ
ช่วยเหลือ

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

2 สนบัสนนุเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพสงเคราะหผู้์
พกิาร

เพื่อใหผู้้พกิารได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น และให ้ผู้
พกิารได้มคุีณภาพชีวิตที่ดี

สนบัสนนุเงินสงเคราะหเ์พื่อการ
ยังชีพใหก้บัคนพกิารในเขต
ต าบลดอนแร่

1,440,000 1,939,200 1,939,200 1,939,200 1,939,200 ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

ผู้พกิารในต าบล
ดอนแร่ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
และท าใหคุ้ณภาพ
ชีวิตของผู้พกิารมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

หน้า 174

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

    แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02

3 สนบัสนนุเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพสงเคราะห์
ผู้ปวุยเอดส์

เพื่อใหผู้้ปวุยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือเบื้องต้น   
และใหผู้้ปวุยเอดส์ได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สนบัสนนุเงินสงเคราะหเ์พื่อการ
ยังชีพใหก้บัผู้ปวุยโรคเอดส์ใน
เขตต าบลดอนแร่

18,000 18,000 30,000 30,000  30,000 ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

ผู้ปวุยโรคเอดส์ใน
ต าบลดอนแร่ได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นและท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้
พกิารมชีีวิตที่ดีขึ้น

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

4 ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ต าบลดอนแร่

เพื่อใหค้วามรู้ในด้านการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในต าบลดอนแร่

จัดกจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้
ผู้สูงอายุ  ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ประจ าทกุเดือน

72,000 72,000  -    -    -   ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ
การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ในการเข้าฝึกอบรม
ด้านพฒันาคุณภาพ
ชีวิต เกดิความสุข 
และมกี าลังใจใน
การด าเนนิชีวิตใน
วัยชรา

งานพฒันา
ชุมชน    
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

5 ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อใหผู้้บริหาร ข้าราชการ
พนกังานส่วนต าบล และ
ประชาชนมสุีขภาพที่ดี

บริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ใหก้บัผู้บริหาร  พนกังาน และ
ประชาชนต าบลดอนแร่

200,000  -    -    -    -   ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

ผู้บริหาร 
ข้าราชการพนกังาน
ส่วนต าบล และ
ประชาชน มี
สุขภาพที่ดี

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หน้า 175

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

6 จัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหค้นพกิารและ
ทกุคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชนไ์ด้
พร้อมรับประชาคม
อาเซ่ียน

เพื่อสนบัสนนุมาตรการ
ผลักดันการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหค้นพกิาร
และทกุคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชนไ์ด้พร้อมรับ
ประชาคมอาเซ่ียน

อบต.ดอนแร่ มส่ิีงอ านวยความ
สะดวก ส าหรับผู้พกิารและทกุ
คนในสังคม

20,000  -    -    -    -   ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

คนพกิาร และ
ประชาชนทกุคน
ได้รับประโยชนจ์าก
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกจาก
หนว่ยงานราชการ

งานพฒันา
ชุมชน   

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

7 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบล
ดอนแร่

เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลดอนแร่ ได้มี
สถานที่ดีและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเรียนการ
สอน

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลดอน
แร่ตามแบบที่ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด

100,000  -    -    -    -   อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบล
ดอนแร่ได้มอีาคารที่
ได้มาตรฐานต่อการ
เรียนการสอน

กองช่างอบต.
ดอนแร่

8 บา้นทอ้งถิ่นไทย เทดิไท้
องค์ราชัน

เพื่อปกปอูงสถาบนั
พระมหากษตัริย์และเปน็
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
 และพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวาม
เปน็อยู่ที่ดี

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือจัดหาที่
อยู่อาศัยและที่ท ากนิใหก้บัผู้
ยากไร้ด้อยโอกาส

100,000  -    -    -    -   จ านวนครัวเรือนมทีี่
อยู่อาศัยและที่ท ากนิ

เพิ่มขึ้น

ประชาชน ได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
ที่อยู่อาศัย และที่ท า
กนิเปน็ของตนเอง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

9 สมทบกลุ่มกองบญุ
สวัสดิการวันละบาท
ต าบลดอนแร่

เพื่อสร้างสวัสดิการชุมชน
ต าบลดอนแร่

สมทบงบประมาณในการ
ด าเนนิงานของกลุ่มกองบญุ
สวัสดิการวันละบาทต าบลดอน
แร่

100,000  -    -    -    -   ร้อยละของ
กลุ่มเปาูหมายได้รับ

สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น

สมาชิกกลุ่มกองบญุ
สวัสดิการวันละบาท
เพื่อประชาชน 
ต าบลดอนแร่ ได้รับ
สวัสดิการภาค
ประชาชนอย่างทั่วถึง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 22 โครงการ 9,619,600 9,598,800 9,538,800 9,538,800 9,538,800

หน้า 177

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 กจิกรรมวันที่ 5 
ธันวาคม

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชการที่ 9 และ
สร้างความสามคัคีและการ
ท ากจิกรรมร่วมกนัในวันพอ่
แหง่ชาติ ของประชาชน

จัดกจิกรรม วันที่ 5  ธันวาคม 
และวันพอ่แหง่ชาติ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชนมี
ความสามคัคีเพิ่มขึ้น

เฉลิมพระเกยีรติ
พระชนมพรรษา5 
ธันวามหาราช
ประชาชนมคีวาม
สามคัคีต่อกนั

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

2 กจิกรรม วันที่ 12  
สิงหาคม

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิน ี
ในรัชการที่ 9 และสร้าง
ความสามคัคีและการท า
กจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ  
ร่วมกนัของประชาชน

จัดกจิกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12  สิงหามหา
ราชิน ีในรัชการที่ 9 และวันแม่
แหง่ชาติ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชนมี
ความสามคัคีเพิ่มขึ้น

เฉลิมพระเกยีรติ
พระชนมพรรษา 12
 สิงหามหาราชิน ี
ประชาชนมคีวาม
สามคัคีต่อกนั

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หนา้ 178

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02

3 รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี

เพื่อใหสั้งคมและชุมชนมส่ีวน
ในการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี และใหสั้งคมอยู่
ร่วมกนัด้วยความสุข

จัดเวทรีะดับชุมชนเพื่อรณรงค์
ต่อต้านความรุนแรง และสร้าง
เครือข่ายในการปอูงกนัและเฝูา
ระวัง

10,000  -    -    -    -   ปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีลดลง

ชุมชนต าบลดอนแร่
มคีวามเข้มแข็งสงบ
สุข ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีลดลง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

4 เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่น

เพื่อสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว

จัดกจิกรรมเชื่อมความสัมพนัธ์
ของสมาชิกในคอบครัว ต าบล
ดอนแร่

10,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ครอบครัวต าบล
ดอนแร่มี
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อ
กนั ครอบครัว
เข้มแข็งชุมชนใน
ต าบลดอนแร่เข้มแข็ง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

5 คุณธรรมน าใจอนรัุกษ์
วัฒนธรรมไทยปอูงกนั
ภยัทางสังคม

เพื่อเปน็การเฝูาระวังเตือน
ภยัทางสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ที่ดีใหก้บั
ครอบครัว

เข้าค่ายอบรมจริยธรรมใหก้บั
เด็กและเยาวชน จ านวน 100 
คน ,กจิกรรมสร้างพื้นที่
สร้างสรรใหก้บัเด็กเยาวชน 
จ านวน 50 คนเข้าค่ายสร้าง
แกนน าเยาวชนเพื่อเฝูาระวัง
เตือนภยัทางสังคมจ านวน 50 
คน

240,000  -    -    -    -   ปญัหาอาชญากรรม
และปญัหาทาง

สังคมลดลง

เด็กและเยาวชนได้
ประโยชนจ์ากการมี
จริยธรรมที่ดี และ
สามารถเปน็แกนน า
ในการเฝูาระวัง
เตือนภยัทางสังคม

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

6 ปกปอูงและเทดิทนู
สถาบนัหลักของชาติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง และ
พระราชพธิีเฉลิมพระ
เกยีรติในวโรกาสวัน
ส าคัญต่างๆ

เพื่อเปน็การปกปอูง เทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย์ใหม้ี
ความมั่นคงในการเปน็ศูนย์
รวมจิตใจ และความรัก
ความสามคัคีของคนในชาติ 
และเปน็การรวมพลัง
ประชาชนทกุหมู่เหล่าในการ
รณรงค์ปกปอูงสถาบนั
ส าคัญของชาติ เสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์และความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษตัริย์

จัดกจิกรรมเทดิทนูสถาบนัหลัก
ของชาติ และส่งเสริมกจิกรรม 
ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวก ใหแ้ก่
ประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพธิี
และพระราชพธิี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชนที่
มคีวามจงรักภกัดี

ต่อสถาบนัของชาติ 
ศาสนา และพระ

มหา กษตัริย์เพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวาม
สามคัคีสมานฉันท์
และร่วมมอืปกปอูง
สถาบนัชาติศาสนา 
และพระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

7 โครงการสร้างความ
ปรองดอง และ
สมานฉันท ์ต าบลดอนแร่

เพื่อส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท ์ประสานหรือ
บรูณาการการท างานร่วมกบั
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
และหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 และสร้างเสริมความรัก
ความสามคัคีปรองดองของ
ประชาชนในทอ้งถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดท าโครงการ/กจิกรรมในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ต าบลดอนแร่ประสานงาน หรือ
บรูณาการการท างานร่วมกบั
ศูนย์ปรองดองสมานฉันทร์ะดับ 
อ าเภอ /จังหวัดและหนว่ยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจ าเปน็

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันทร์ะดับ

ทอ้งถิ่น และจ านวน
ประชาชนที่มคีวาม
รักความสามคัคี

เพิ่มขึ้น

เปน็การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในต าบลดอนแร่ มี
การประสานหรือ
บรูณาการการ
ท างานร่วมกบัศูนย์
ปรองดอง
สมานฉันทแ์ละ
หนว่ยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนเกดิความ
รักความสามคัคีมาก
ขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

8 วันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วมมกีจิกรรม
และเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก
ได้รับการดูแลเอาใจใส่

จัดกจิกรรมใหเ้ด็กในต าบล และ
พื้นที่ใกล้เคียง ได้แสดงออก 
แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ภายใต้กรอบและแนวทางที่
ถูกต้องของสังคม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อยละของ
เด็กทื่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและ
เด็กภายในต าบล
ดอนแร่ได้ร่วม
กจิกรรมที่สนกุสนาน
เปน็การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

9 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
จัดอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร่

เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับอาหารที่มี
คุณค่าและเพยีงพอต่อความ
ต้องการครบ 5 หมู่

ส่งเสริมและสนบัสนนุจัดอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดั 
อบต.ดอนแร่จ านวน 1 ศูนย์

279,300 279,300 279,300 279,300 279,300 จ านวนเด็กนกัเรียน
ได้รับส่งเสริม

สุขภาพพลานามยัที่
สมบรูณ์แข็งแรง

เด็กเล็กได้รับอาหาร
ที่มคุีณค่าและ
เพยีงพอต่อความ
ต้องการของ
ร่างกายมร่ีางกายที่
แข็งแรงและ
เจริญเติบโตสมวัย

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

10 ส่งเสริมกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์

จัดกจิกรรมอบรม เสริมสร้าง
ทกัษะใหก้บัเด็ก และเยาวชน
ภายในต าบลดอนแร่

30,000  -    -    -    -   จ านวนร้อยละของ
เด็กและเยาวชนที่
ได้รับการพฒันา

เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนได้
ประโยชนจ์ากการได้
ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน์

งานพฒันา
ชุมชนส านกั
ปลัดอบต.
ดอนแร่

11 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การพฒันาศักยภาพ
สตรีและองค์กรสตรี 
ต าบลดอนแร่

เพื่อใหส้ตรีและองค์กรสตรีมี
ศักยภาพในการท างาน
สามารถพึ่งพาตนเองได้

กจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้และ
ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จใหก้บัสตรีและ
องค์กรสตรีภายในต าบลดอนแร่

200,000  -    -    -    -   จ านวนสตรีได้รับ
ส่งเสริมพฒันา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ผู้น าสตรี/สาตรีมี
ศักยภาพและความ
เปน็ผู้น าในการ
พฒันาชุมชน 
สามารถเปน็ผู้น าใน
การด าเนนิชีวิตของ
ครอบครัวและ
ชุมชนตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

12 อาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กเล็ก และเด็ก
นกัเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) อย่างมคุีณค่า และ
เพยีงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กใน
สังกดั อบต.ดอนแร่ จ านวน 1 
ศูนย์ และส าหรับเด็กอนบุาลถึง
เด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่
 6 โรงเรียนในสังกดั สพฐ.  
จ านวน 2 โรงเรียน

403,000 403,000 403,000 403,000 403,000 ร้อยละของเด็ก
นกัเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ

พลานามยัที่สมบรูณ์
แข็งแรง

เด็กเล็กและเด็ก
นกัเรียนได้
ประโยชนจ์ากการ
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ท าใหม้รีางกาย
ที่แข็งแรง สมบรูณ์

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

13 อดุหนนุ ค่าอาหาร
กลางวัน ใหก้บัโรงเรียน
สังกดั สพฐ.  โรงเรียน
วัดทุ่งหญ้าคมบาง

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลดอนแร่ ได้รับ
อาหารกลางวัน อย่างมี
คุณค่า และเพยีงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหาร
กลางวันใหก้บัโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ส าหรับเด็กอนบุาลถึงชั้น ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอตัราคนละ
 20 บาท จ านวน 98 คน

392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 ร้อยละของเด็ก
นกัเรียนได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพ

พลานามยัที่สมบรูณ์
แข็งแรง

เด็กนกัเรียน ใน
ต าบลดอนแร่ได้
ประโยชนจ์ากการ
ได้รับสารอาหาร 
ตามหลัก
โภชนาการณ์ เด็กมี
พฒันาการทางด้าน
ร่างกายที่สมวัย

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

14 อดุหนนุ ค่าอาหาร
กลางวัน ใหก้บัโรงเรียน
สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดนาหนอง

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลดอนแร่ ได้รับ
อาหารกลางวัน อย่างมี
คุณค่า และเพยีงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหาร
กลางวันใหก้บัโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ส าหรับเด็กอนบุาลถึงชั้น ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอตัราคนละ
 20 บาท จ านวน 55 คน

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของเด็ก
นกัเรียนได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพ

พลานามยัที่สมบรูณ์
แข็งแรง

เด็กนกัเรียน ใน
ต าบลดอนแร่ได้
ประโยชนจ์ากการ
ได้รับสารอาหาร 
ตามหลัก
โภชนาการณ์ เด็กมี
พฒันาการทางด้าน
ร่างกายที่สมวัย

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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(บาท)

2563 
(บาท)
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(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

15 เฉลิมพระชนพรรษา 
28 กรกฎาคม

เพื่อจัดกจิกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกรูและเปน็
การปกปอูง เทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์ใหม้คีวาม
มั่นคงในการเปน็ศูนย์รวม
จิตใจ และความรักความ
สามคัคีของคนในชาติ

จัดกจิกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกรู

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนประชาชนที่
มคีวามจงรักภกัดี

ต่อพระมหากษตัริย์
และจ านวน

ประชาชนมคีวาม
สามคัคีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนัและความ
สามคัคีต่อกนั

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

16 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแร่

เพื่อเปน็การเทดิทนู และ
เผยแพร่พระเกยีติคุณของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ  
พระบรมราชินนีาถ ในรัช
การที่ 9  เพื่อเผยแพร่
พระคุณและบทบาทของแม่
ที่มต่ีอครอบครัว

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
เด็กเล็ก เข้าร่วมกจิกรรม ร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ ผู้ทรงเปน็แม่
แหง่ชาติ

 -    -   5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองนกัเรียน 
(แม)่ ที่เข้าร่วม

กจิกรรมร้อยละ 80
 ได้ตระหนกัถึงคุณ

งามความดีของวันแม่

พระเกยีรติคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกต์ิิ  พระบรม
ราชิน ีนาถได้รับการ
เทดิทนูและเผยแพร่
ต่อไป

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

รวม 58 โครงการ 2,134,300 1,644,300 1,649,300 1,649,300 1,649,300 
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แบบ ผ. 02

1 แข่งขันกฬีาสาน
สัมพนัธ์ต้านยาเสพติด
ต าบลดอนแร่ ประจ าปี

เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ
อนามยัที่สมบรูณ์แข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์
หา่งไกลจากยาเสพติด

กจิกรรมแข่งขันกฬีาเยาวชน 
และประชาชนภายในต าบล
ดอนแร่

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 ประชาชนมสุีขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและ
แข่งขันกฬีา โดยใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน ์และ
หา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

2 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การแข่งขันฟตุบอล
ประเพณีอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้
ประชาชน ต.ดอนแร่ ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
อ าเภอ และสร้างความ
สามคัคีกบัต าบลอื่นๆ

จัดส่งทมีฟตุบอลเข้าร่วมการ
แข่งขันฟตุบอลประเพณีอ าเภอ
เมอืงราชบรีุ

50,000 50,000  -    -    -   ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

นกักฬีาต าบลดอน
แร่ได้รับการพฒันา
ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการ
แข่งขันกฬีามคีวาม
สามคัคีต่อกนัและ
หา่งไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

หน้า 185

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02

3 จัดหาวัสดุ อปุกรณ์การ
กฬีาประจ าปี

เพื่อใหป้ระชาชนและ
เยาวชนมวีัสดุ และอปุกรณ์
ในการออกก าลังกาย ในการ
เล่นกฬีา

จัดหาวัสดุอปุกรณ์กฬีาเพื่อใช้ใน
การแข่งขันกฬีา และสนบัสนนุ
กฬีาให ้หมู่ที่ 1 - 10

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ประชาชน และ
เยาวชนมอีปุกรณ์
การออกก าลังกาย
ในการเล่นกฬีา 
เพื่อใหม้สุีขภาพที่
แข็งแรงมากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

4 ประเพณีวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ 
ประจ าปี

เพื่ออนรัุกษส่์งเสริมและสืบ
สานศิลปปวัฒนธรรมและ
ประเพณีใหค้งอยู่สืบทอด
ต่อไป

ส่งเสริมและอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
โดยสนบัสนนุการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ การรด
น้ าด าหวัแด่ผูสูงอายุ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรม

เพิ่มขึ้น

สามารถอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีใหค้งอยู่
ต่อไปจนถึงลูกหลาน

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

5 อนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี

เพื่ออนรัุกษส่์งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณี
ใหค้งอยู่สืบทอดต่อไป

ส่งเสริมและอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
โดยสนบัสนนุการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรมได้
สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอนัดี

งามเพิ่มขึ้น

สามารถอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีใหค้งอยู่
ต่อไปจนถึงลูกหลาน

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

6 บวชเนกขัมมและศีล
จารีประจ าปี

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมด้าน
พระพทุธศาสนาเปน็การ
ปลูกฝังและยกระดับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บัประชาชนใหเ้ปน็ผู้มี
คุณธรรมพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มคีวามสุข

จัดกจิกรรมปฏบิติัธรรม บวช
เนกขัมม และศีลจารี ณ วัดนา
หนอง

 30,000  30,000  -    -    -   จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรมมี
จิตส านกึในการน า
คุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามา
ใช้ในการด ารงค์
ชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ร่วม
ปฏบิติัธรรมบวช
เนกขัมม และศีลจารี
 ท าใหม้คีวามรู้เร่ือง
ธรรมะมทีศันคติที่
ถูกต้อง มสีมาธิ เกดิ
ปญัญาในการ
ด าเนนิชีวิต

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

7 บวชสามเณรภาคฤดู
ร้อนต าบลดอนแร่ 
ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมเด็ก
เยาวชนมโีอกาสเข้ารับ
การศึกษา อบรมและปฏบิติั
ธรรมได้ตามหลัก
พระพทุธศาสนาสามารถ
น าไปใช้กบัชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม

จัดกจิกรรมบวชสามเณรภาคฤดู
ร้อนวัดนาหนอง

 40,000  -    -    -    -   จ านวนเยาวชนเข้า
ร่วมกจิกรรมได้

ฝึกปฏบิตัธรรมและ
มคุีณธรรมจริยธรรม

เพิ่มขึ้น

เยาวชนได้ร่วม
ปฏบิติัและศึกษา
ธรรมในช่วงปดิเทอม

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

8 ประเพณีถวายเทยีน
จ าน าพรรษาประจ าปี

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม 
ในกจิกรรมการร่วมถวาย
เทยีนพรรษา และตระหนกัรู้
ถึงคุณค่าแหง่วัฒนธรรมอนัดี
งาม

ถวายเทยีนจ าน าพรรษาวันทุ่ง
หญ้าคมบางและวัดนาหนอง

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 จ านวนเยาวชนได้
ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมอนัดีงาม
ใหค้งอยู่ต่อไปเพิ่มขึ้น

ประชาชนต าบล
ดอนแร่ได้ร่วมสี
บสานประเพณีที่ดี
งามในกจิกรรมการ
ร่วมถวายเทยีน
จ าน าพรรษา และ
ตระหนกัรู้ถึงคุณค่า
แหง่วัฒนธรรมอนัดี
งาม

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

9 อดุหนนุโครงการ
แข่งขันฟตุบอล
ประเพณีอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ ประจ าป ี2560
เมอืงราชบรีุคัพ คร้ังที่ 
20

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน 
ประชาชนในเขต อ.เมอืง
ราชบรีุรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน ์มนี้ าใจเปน็
นกักฬีาส่งเสริมความสามคัคี
ของประชาชน และเปน็การ
ตอบรับนโยบายของรัฐบาล
ในการรณรงค์ปอูงกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด

อดุหนนุงบประมาณใหก้บั อปท.
เจ้าภาพ ในการด าเนนิ
โครงการฯ จ านวน 21 
หนว่ยงาน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กฬีาฟตุบอลประเพณีมกีาร
พฒันาทกัษะในการเล่นกฬีา
ฟตุบอลไปสู่ขั้นสูงขึ้น

15,000  -    -    -    -   จ านวนเด็กเยาวชน
ประชาชนมสุีขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

เพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการ
พฒันาทกัษะในการ
เล่นกฬีาฟตุบอล
ไปสู่ขั้นที่สูงหา่งไกล
จากปญัหายาเสพติด

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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แบบ ผ. 02

10 วันทอ้งถิ่นไทย ประจ าปี
 2560

เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และ
ทราบความเปน็มาของ
ทอ้งถิ่นไทย และเผยแพร่
ผลงานกจิกรรมของทอ้งถิ่น
ในแต่ละต าบล

จัดกจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทยร่วม
บรูณาการกจิกรรมต่าง ๆ

20,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรมได้

ร าลึกถึงความ
เปน็มาของทอ้งถิ่น

ไทยเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวัและทราบ
ความเปน็มาของ
ทอ้งถิ่นไทย และ
ประชาชนได้ทราบ
ผลงานกจิกรรม
ต่างๆของ อบต.
ดอนแร่ที่ได้
ด าเนนิการมาในแต่
ละปี

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

รวม 32 โครงการ 445,000 370,000 290,000 290,000 290,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ติดตังกล้องวงจรปดิ  
CCTV หมู่ที่ 1

เพื่อปอูงกนัและลดปญัหา
อาชญากรรม และสามารถ
ตรวจหาผู้กระท าความผิด

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV
บริเวณ

 -    -    -   300,000  -   จ านวนประชาชน
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ลดปญัหา
อาชญากรรมและ
สามารถย้อนดูภาพ
เมื่อเกดิอบุติัเหตุ
หรือปญัหาต่าง ๆ

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

2 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
CCTVต าบลดอนแร่ 
หมู่ที่ 10

เพื่อปอูงกนัและลดปญัหา
อาชญากรรม และสามารถ
ตรวจหาผู้กระท าความผิด

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ
ชนดิเครือข่ายแบบมมุมองคงที่ 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
จ านวน 10 ตัว สายน าสัญญาณ
โครงข่ายใยแกว้น าแสงแบบ
ภายนอกอาคารแบบมสีลิงมี
เกราะยาว 3,656 เมตร พร้อม
อปุกรณ์ติดต้ังครบชุด สามารถ
ใช้งานได้

 -    -    -    -   1,683,000 จ านวนประชาชน
ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ลดปญัหา
อาชญากรรมและ
สามารถย้อนดูภาพ
เมื่อเกดิอบุติัเหตุ
หรือปญัหาต่าง ๆ

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภยัของประชาชนและองค์กร

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย






แบบ ผ. 02

3 ปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บั
ประชาชนและเยาวชนใน
ต าบล และปอูงกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติดภายใน
ต าบลดอนแร่

อบรมการปอูงกนัยาเสพติด
ใหก้บัประชาชนและเยาวชน
รวมทั้งจัดหา และพฒันาผู้ให้
ข่าวสารและสายลับเกี่ยวกบัยา
เสพติด

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนหา่งไกล
จากยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ประชาชนทราบถึง
พษิภยัและโทษของ
ยาเสพติด และ
ร่วมกนัต่อต้านให้
หา่งไกลจากยาเสพ
ติด

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

4 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และใหป้ระชาชน
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนบัสนนุกจิกรรมของ
อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพล
เรือน

100,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิต และ
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

5 ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ทางธรรมชาติและสา
ธารณภยั

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัใน
ต าบลกรณีเกดิภยัธรรมชาติ
หรือสาธารณภยั ใหค้วามรู้
ในการปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

ใหก้ารช่วยเหลือเบื้องต้นกบั
ประชาชนเมื่อเกดิภยัธรรมชาติ
หรือสาธารณภยั และจัด
ฝึกอบรมใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เบื้องต้นเมื่อเกดิภยัธรรมชาติ
หรือสาธารณภยั

1,792,746 1,792,746 1,792,746 1,792,746 1,792,746 จ านวนประชาชน
ได้รับความรู้งาน
ปอูงกนัฯเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น
เมื่อเกดิภยั
ธรรมชาติหรือสา
ธารณภยั ประชาชน
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในเบื้องต้น 
เมื่อเกดิภยั
ธรรมชาติหรือ สา
ธารณภยั

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

6 รณรงค์สร้างจิตส านกึผู้
ขับขี่ปลอดภยั ต าบล
ดอนแร่ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

1. เพื่อใหใ้หบ้ริการ
ประชาชนในการสัญจรไปมา
 2.เพื่อช่วยเหลือประชาชน
จากการเกดิอบุติัเหตุ 3.
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ใน
การขับขี่อย่างปลอดภยั และ
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้
 จากการเกดิอบุติัเหตุ 4. 
เพื่อให ้ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ต้ังจุดบริการประชาชน 
ช่วยเหลือเบื้องต้นจากการขับขี่ 
ส่งเสริมความปลอดภยั และ
สร้างวินยัจราจรแกป่ระชาชน
ต าบลดอนแร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านกึขับขี่ปลอดภยัช่วง
เทศกาลปใีหม่

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมรีะเบยีบ

วินยัปฏบิติัตามกฏ
จราจรและมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ท าใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏบิติัตาม
กฏหมายจราจรได้
อย่างถูกต้อง 
ประชาชนมคีวามรู้
ในการขับขี่อย่าง
ปลอดภยั และ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้
เมื่อเกดิอบุติัเหตุและ
เหตุจ าเปน็ 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
ลดอตัราการ
บาดเจ็บที่รุนแรง
จากการเกดิอบุติัเหตุ

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)
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(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

7 รณรงค์สร้างจิตส านกึผู้
ขับขี่ปลอดภยั ต าบล
ดอนแร่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

1. เพื่อให้ให้บริการประชาชน
ในการสัญจรไปมา 2.เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนจากการ
เกิดอุบัติเหตุ 3.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการขับขี่
อย่างปลอดภัย และช่วยเหลือ
ตนเอง และผู้อื่นได้ จากการ
เกิดอุบัติเหตุ 4. เพื่อให้ 
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ต้ังจุดบริการประชาชน 
ช่วยเหลือเบื้องต้นจากการขับขี่ 
ส่งเสริมความปลอดภยั และ
สร้างวินยัจราจรแกป่ระชาชน
ต าบลดอนแร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านกึขับขี่ปลอดภยัช่วง
เทศกาลสงกรานต์

 -   20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมรีะเบยีบ

วินยัปฏบิติัตามกฏ
จราจรและมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ท าใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏบิติัตาม
กฏหมายจราจรได้
อย่างถูกต้อง 
ประชาชนมคีวามรู้
ในการขับขี่อย่าง
ปลอดภยั และ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้
เมื่อเกดิอบุติัเหตุและ
เหตุจ าเปน็ 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
ลดอตัราการ
บาดเจ็บที่รุนแรง
จากการเกดิอบุติัเหตุ

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่
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    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
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(บาท)
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(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

8 รักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจและปฏบิติัตาม
กฎหมายจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง ลดอนัตรายจากการ
บาดเจ็บที่รุนแรงจากการ
เกดิอบุติัเหตุ ใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการขับขี่อย่าง
ปลอดภยั และสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้
เมื่อมอีบุติัเหตุและเหตุจ าเปน็
 ใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ต้ังจุดตรวจกวดขันวินยัจราจร
และอ านวยความสะดวกผู้
เดินทางในวันหยุดนกัขัตฤกษ ์
รณรงค์สร้างจิตส านกึขับขี่
ปลอดภยัช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละ
เทศกาลสงกรานต์

40,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจและ
ปฏบิติัตามกฏหมาย
จราจรได้อย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมี
ความรู้ในการขับขี่
อย่างปลอดภยั และ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้
เมื่อเกดิอบุติัเหตุและ
เหตุจ าเปน็ 
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
ลดอตัราการ
บาดเจ็บที่รุนแรง
จากการเกดิอบุติัเหตุ

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่
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(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

9 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
 ต าบลดอนแร่

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. มี
ความรู้และมคีวามพร้อมใน
การระงับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 
อยู่เสมอ

ฝึกอบรม อปพร.เตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
จัดหาเคร่ืองแบบ อปพร.ตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 60 คน

250,000 250,000 100,000 250,000 250,000 จ านวนประชาชน
ได้รับความรู้งาน
ปอูงกนัฯเพิ่มขึ้น

การปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ของ ต.ดอนแร่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

10 ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก
 อปพร. ต าบลดอนแร่

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. มี
ความรู้และมคีวามพร้อมใน
การระงับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 
อยู่เสมอ

ฝึกอบรม อป.พร.เตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ แก ่อปพร.ต าบลดอนแร่

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน    อปพร.
ได้รับความรู้งาน
ปอูงกนัฯเพิ่มขึ้น

การปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ของ ต.ดอนแร่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

11 อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัอคัคีภยั

เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ปอูงกนัอคัคีภยัใหแ้ก่
ประชาชน

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ
ปอูงกนัและระงับอคัคีภยั การ
ใช้อปุกรณ์ดับเพลิง แกป่ระชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน
ได้รับความรู้งาน
ปอูงกนัฯเพิ่มขึ้น

การปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ของ ต. ดอนแร่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

12 อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการดับเพลิง
และการอพยพ 
โรงเรียนภายในต าบล
ดอนแร่

เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ปอูงกนัอคัคีภยัและ
การอพยบหนไีฟ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ
ปอูงกนัการระงับอคัคีภยั การ
ใช้อปุกรณ์ดับเพลิงและการ
อพยพแกน่กัเรียนโรงเรียนใน 
ต าบลดอนแร่

40,000  -    -    -    -   จ านวนนกัเรียน
ได้รับความรู้การ

อพยพหนไีฟเพิ่มขึ้น

นกัเรียนและ
บคุลากรในโรงเรียน
ภายในต าบลดอนแร่
ได้รับความรู้การ
ปอูงกนัอคัคีภยั 
และการอพยพหนไีฟ

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่
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งบประมาณ






แบบ ผ. 02

13 อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการอพยพหนี
ไฟ ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลดอนแร่

เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ปอูงกนัอคัคีภยั และการ 
อพยบหนไีฟใหก้บับคุลากร 
เด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ต าบลดอนแร่

ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ
ปอูงกนัการระงับอคัคีภยั การ
ใช้อปุกรณ์ดับเพลิง และการ
อพยพ แกน่กัเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลดอนแร่

40,000  -    -    -    -   จ านวนนกัเรียน
ได้รับความรู้การ

อพยพหนไีฟเพิ่มขึ้น

นกัเรียนและ
บคุลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบล
ดอนแร่ได้รับความรู้
การปอูงกนัอคัคีภยั
และการอพยพหนไีฟ

งานปอูงกนัฯ
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

14 จัดซ้ือถังน้ าเพื่อการ
อปุโภคบริโภคภายใน
ต าบลดอนแร่

เพื่อบรรเทาปญัหาภยัแล้ง
ภายในต าบลดอนแร่

จัดซ้ือถังน าเพื่อการอปุโภค
บริโภคตามแบบที่ อบต.ดอนแร่
 ก าหนด

200,000  -    -    -    -   จ านวนประชาชน
ได้รับน้ าเพื่อการ

อปุโภค-บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนได้รับประ
โนชนจ์ากการได้มนี้ า
เพื่อการอปุโภค-
บริโภคในฤดูแล้ง
อย่างเพยีงพอและ
ทั่วถึง

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 41 โครงการ 2,632,746 2,222,746 2,072,746 2,522,746 3,905,746
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งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ควบคุมความสะอาด
บนผิวจราจร หมู่ที่ 8

เพื่อใหถ้นนสาธารณะสะอาด
 ปราศจากขยะ ฝุุน โคล้น

ควบคุมและท าความสะอาดผิว
จราจรถนนภายในต าบลดอนแร่

 -    -    -   30,000  -   ถนนที่มกีารควบคุม
และก าจัดขยะและ
ส่ิงปฏกิลูเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการ
จัดการปญัหาขยะ
ท าใหป้ริมาณขยะ
ในต าบลดอนแร่ลด
นอ้ยลง

กองช่าง   
อบต. ดอนแร่

2 จัดหาถังขยะประจ า
หมู่บา้น  ต าบลดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนมจีุดทิ้งขยะ
และรองรับปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้น

จัดหาถังขยะประจ าหมู่บา้น 
จ านวน 10 หมู่บา้น ภายใน
ต าบลดอนแร่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่มกีาร
ก าจัดขยะมลูฝอย

อย่างเหมาะสมและ
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการ
จัดการปญัหาขยะ
ท าใหป้ริมาณขยะ
ในต าบลดอนแร่ลด
นอ้ยลง

กองช่าง   
อบต. ดอนแร่
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม






แบบ ผ. 02

3 ศึกษาการบริหาร
จัดการขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลูรวม

เพื่อเพิ่มพนูความรู้เกี่ยวกบั
การบริหารจัดการขยะมลู
ฝอย และส่ิงปฏกิลูรวมเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกบัการ
บริหารและจัดการขยะมลู
ฝอย และส่ิงปฏกิลูรวมจาก
องค์กร / หนว่ยงานที่
ประสบความส าเร็จกบัการ
บริหารจัดการขยะมลูฝอย
และส่ิงปฏกิลูรวม

จัดอบรมและศึกษาดูงานใหแ้ก่
คณะผู้บริหาร ผู้น าทอ้งที่ 
สมาชิกสภาข้าราชการ อบต.
ดอนแร่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

300,000  -    -    -    -   ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการขยะ

มลูฝอยและส่ิงปฏกิลู
เพิ่มขึ้น

ท าใหผู้้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้ใน
การบริหารงานด้าน
การจัดการขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฏกิลู
รวม ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ประสบการณ์ และ
เกดิการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัองค์กร/
หนว่ยงานที่ประสบ
ความส าเร็จกบัการ
บริหารจัดการขยะ
มลูฝอย3.เพื่อใหผู้้
เข้ารับการอบรม
เกดิแนวคิดจากการ
อบรมศึกษาดูงาน 
และน ามาประยุกต์
ใหเ้กดิเปน็แนวทาง
ในการบริหาร
จัดการขยะมลูฝอย
ในเขตต าบลดอนแร่

กองช่าง   
อบต. ดอนแร่

หนา้ 198

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ. 02

4 จัดหาที่ทิ้งขยะส าหรับ
ต าบลดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลมี
สถานที่ส าหรับทิ้งขยะอย่าง
ถูกต้อง

จัดหาสถานที่ทิ้งขยะตามความ
เหมาะสม

 -    -    -   500,000  -   ครัวเรือนที่มกีาร
ก าจัดขยะมลูฝอย

อย่างเหมาะสมและ
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์1.มทีี่ทิ้ง
ขยะที่ถูกต้อง 2.
รักษาส่ิงแวดล้อม
ภายในต าบลดอนแร่

กองช่าง   
อบต. ดอนแร่

5 รณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนมจีิตส านกึใน
การทิ้งขยะ ลดขยะ 
ตลอดจนคัดแยกขยะ
มลูฝอย

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลดอน
แร่ได้เข้าใจในการทิ้งขยะ 
ลดปริมาณขยะตลอดจนคัด
แยกขยะ

รณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชนมจีิตส านกึในการทิ้ง
ขยะ ก าจัดขยะตลอดจนการคัด
แยกขยะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเกดิ
จิตส านกึอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
จิตส านกึในการทิ้ง
ขยะการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธีเกดิการ
คัดแยกขยะ

กองช่าง   
อบต. ดอนแร่

6 เปล่ียนหลอดไฟเปน็
หลอดประหยัดพลังงาน

เพื่อการประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์เปล่ียนหลอดไฟแบบไส้ 
เปน็หลอดประหยัดพลังงาน

30,000  -    -    -    -   ประชาชนเกดิ
จิตส านกึอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ประหยัดพลังงาน
และลดภาวะโลกร้อน

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
สนง.พลังงาน

7 ต้นแบบ ผลิตไฟฟาูด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ 
ต าบลดอนแร่

เพื่อใช้พลังงานไฟฟาูจาก
พลังงานธรรมชาติ และลด
ภาวะโลกร้อนเพื่อใช้เปน็
ต้นแบบใหก้บัประชาชน
ผู้สนใจ

ติดต้ังแผงโซล่าเซล ผลิตไฟฟาู
จากพลังงานแสงอาทติ ใน 
อบต.ดอนแร่

500,000  -    -    -    -   ประชาชนเกดิ
จิตส านกึอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการ
ตระหนกัในการใช้
พลังงานทดแทน 
ลดภาวะโลกร้อน

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
สนง. พลังงาน

หนา้ 199

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

8 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
พลังงานทดแทน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
พลังงานทดแทน

กจิกรรมฝึกอบรม และศึกษาดู
งานเกี่ยวกบัการจัดการพลังงาน
ในชุมชน

200,000  -    -    -    -   ประชาชนเกดิ
จิตส านกึอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
ความรู้ด้านการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น

สนง.พลังงาน
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

9 อบรมอาสาสมคัร
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนร่วมกนัอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมใหแ้กเ่ยาวชน 
และประชาชน

อบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมใหแ้ก ่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนโดยทั่วไป

30,000  -    -    -    -   ประชาชนเกดิ
จิตส านกึอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น

เยาวชนและ
ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สนง.พลังงาน
ส านกัปลัด

อบต.ดอนแร่

10 จัดต้ังทมีงาน
อาสาสมคัรพลังงาน
ชุมชนเพื่อพทิกัษ์
ส่ิงแวดล้อม ต าบลดอน
แร่

เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับการ
ปอูงกนั และฟื้นฟใูหอ้ยู่ใน
สภาพที่สมบรูณ์

กจิกรรม/ฝึกอบรมใหค้วามรู้
และฝึกปฏบิติัเกี่ยวกบัการ
ปอูงกนัและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงอแวดล้อม ภายในต าบล 
ดอนแร่

30,000  -    -    -    -   ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ได้รับการอนรัุกษ์
และฟื้นฟเูพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ได้รับการปกปอูง 
และฟื้นฟใูหอ้ยู่ใน
สภาพที่ อดุมสมบรูณ์

สนง.พลังงาน
ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 18 โครงการ 1,310,000 220,000 220,000 750,000 220,000

หนา้ 200

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ปรับพื้นที่สาธารณะถม
สระน้ า 1 บอ่ หมู่ที่ 4

เพื่อปรับปรุงสถานที่ไว้ใช้จัด
กจิกรรมของหมู่บา้น

ถมสระน้ าสาธารณะภายใน
หมู่บา้น จ านวน 1 แหง่

 -    -    -   350,000  -   จ านวนพื้นที่
สาะรณะได้รับการ
ฟื้นฟเูพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการมี
พื้นที่จัดกจิกรรม
ของชุมชนเพิ่มขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

2 ถมดินลูกรังสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงสถานที่ไว้ใช้
กอ่สร้างประปาหมู่บา้น

ถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 3.5 
เมตร รวมปริมาตรลูกรัง 672 
ลบ.ม.

97,000  -    -    -    -   จ านวนพื้นที่
สาะรณะได้รับการ
ฟื้นฟแูละใช้
ประโยชนไ์ด้เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการมี
พื้นที่จัดกจิกรรม
ของชุมชนเพิ่มขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

หน้า 201

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม






แบบ ผ. 02

3 ถมสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 6

เพื่อปรับปรุงสถานที่ไว้ใช้จัด
กจิกรรมของหมู่บา้น

ถมสระน้ าสาธารณะภายใน
หมู่บา้น ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร ลึก 3.90 เมตร 
รวมปริมาตรดิน 1,560 ลบ.ม.  
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
ดอนแร่ ก าหนด)

 -    -   234,000  -    -   จ านวนพื้นที่
สาธารณะได้รับการ
ฟื้นฟเูพิ่มขึ้น 1 แหง่
 ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจ ร้อยละ 80

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการมี
พื้นที่จัดกจิกรรม
ของชุมชนเพิ่มขึ้น

กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

4 ปรับปรุงทศันยีภาพ
สองข้างทางต าบลดอน
แร่

ใหส้ภาพบริเวณในพื้นที่
ต าบลดอนแร่เปน็แหล่งที่ร่ม
ร่ืนและมต้ีนไมคื้นสู่ธรรมชาติ

ปลูกต้นไมบ้ริเวณสองข้างถนน
เส้นทางหลักในต าบลดอนแร่ 
และปรับปรุงภมูทิศันส์องข้างทาง

100,000  -    -    -    -   จ านวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ฟื้นฟมูากขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากการ
ปรับปรุงภมูทิศัน์
สองข้างทางท าให้
การเดินทางสะดวก
ปลอดภยัและมี
ทศันยีภาพที่สวยงาม

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

5 ปลูกต้นไม ้- หญ้าแฝก
ฟื้นฟธูรรมชาติ

เพื่อฟื้นฟคูวามอดุมสมบรูณ์
ของธรรมชาติ ดิน และน้ า

ปลูกต้นไม ้- หญ้าแฝก ฟื้นฟู
ธรรมชาติใน ต าบลดอนแร่

50,000  -    -    -    -   จ านวน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ฟื้นฟมูากขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากความ
อดุมสมบรูณ์ของ
ธรรมชาติในต าบล
ดอนแร่

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หน้า 202

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

6 การด าเนนิงานตาม
แนวพระราชด าริ
เกี่ยวกบัการปอูงกนั 
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการปอูงกนั และฟื้นฟู
ใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบรูณ์

กจิกรรม/ฝึกอบรมใหค้วามรู้
และฝึกปฏบิติัเกี่ยวกบัการ
ปอูงกนัและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนว
พระราชด าริ

 30,000  -    -    -    -   ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนรัุกษ์
และฟื้นฟเูพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการปอูงกนั 
และฟื้นฟใูหอ้ยู่ใน
สภาพที่อดุมสมบรูณ์

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ 
ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

7 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
แนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามแนวของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพื่อใหป้ระชาชน ด าเนนิ
ชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อให้
ประชาชนมอีาชีพที่มั่นคง
สามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่ม
รายได้ลดค่าใช้จ่าย

กจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้การ
ด าเนนิชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพยีง และการท า
เกษตรทฤษฎใีหม่

100,000  -    -    -    -   ประชาชนได้รับ
ความรู้ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์จากการ
ด าเนนิชีวิตตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อใหม้อีาชีพที่
มั่นคงสามารถ
พึ่งตนเองได้ เพิ่ม
รายได้ /ลดค่าใช้จ่าย

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ 
ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หน้า 203

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

8 ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกยีรติ

เพื่อฟื้นฟปูาุไมต้ามธรรมชาติ
ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์ 
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในต าบลดอนแร่ใหม้ากขึ้น 
และเปน็การพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์

ปลูกต้นไมเ้พื่อฟื้นฟสูภาพตาม
ธรรมชาติและส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน นกัเรียน 
เยาวชน ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

20,000  -    -    -    -   จ านวนพื้นที่ปาุไม้
เพิ่มขึ้นร้อยละของ
จ านวนผู้มส่ีวนร่วม

ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

ประชาชน นกัเรียน 
เยาวชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟ ูสภาพ
ธรรมชาติ ใหอ้ดุม
สมบรูณ์ ต าบลดอน
แร่มพีื้นที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้นและ
สามารถพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษแ์ละถวาย
เปน็ราชสักการะ
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินนีารถ

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

9 สนบัสนนุกลุ่มธนาคาร
ต้นไมต้ าบลดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนร่วมกนั
ปลูกต้นไมช้่วยลดภาวะโลก
ร้อน สร้างรายได้ ลดภาระ
หนี้สิน

เพื่อใหป้ระชาชนร่วมกนัปลูก
ต้นไมช้่วยลดภาวะโลกร้อนสร้าง
รายได้ ลดภาระหนี้สิน

20,000  -    -    -    -   จ านวนพื้นที่ปาุและ
ที่สาธารณะได้รับ
การฟื้นฟเูพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ร่วมกนัปลูกต้นไม ้
ช่วยลดภาวะโลก
ร้อนสร้างรายได้ ลด
ภาระหนี้สิน

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 9 โครงการ 417,000  -          234,000  350,000  -          
หน้า 204

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ส่งเสริมกจิกรรมการ
ด าเนนิงาน อบต. ดอน
แร่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ
ถึงกระบวนการด าเนนิงาน
และผลการด าเนนิงานของ 
อบต.ดอนแร่

ประชาชน หมู่ 1-10 ได้รับ
ทราบถึงกระบวนการ
ด าเนนิงานและผลการ
ด าเนนิงานของ อบต.ดอนแร่

10,000 10,000  -    -    -   จ านวนประชาชนที่
ได้รับความรู้กจิกรรม

 อบต.เพิ่มขึ้น

ประชาชน  หมู่ 
1-10 ได้รับทราบ
ถึงกระบวนการ
ด าเนนิงานและผล
การด าเนนิงานของ 
อบต.ดอนแร่

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

2 รณรงค์เผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายแกผู้่
ประกอบกจิการตาม
หลักธรรมาภบิาล

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
กจิการ อบต.ใหป้ระชาชน
ทราบ

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกบักจิกรของ
 อบต. ใหป้ระชาชนในพื้นที่
ต าบลดอนแร่

30,000 30,000  -    -    -   ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจต่อการ
ใหบ้ริการเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบั อบต.

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว






แบบ ผ. 02

3 ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้น า
ทอ้งถิ่น ผู้น าชุมชน 
ผู้น าองค์กรต่างๆ และ
ข้าราชการ พนกังานสู่
การพฒันาทอ้งถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อใหผู้้น าทอ้งถิ่นผู้น าชุมชน
 ผู้น าองค์กรและขาราชการ 
พนกังาน มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนพฒันา  
 พฒันาศักยภาพ และ
เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการชุมชน
เข้มแข็ง ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานตามแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพยีง สร้างผู้น า
ในการพฒันาชุมชนและ
บริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็ง ส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 
และสร้างความสามคัคีและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์มา
ปรับใช้แกไ้ขปญัหา

จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้น าทอ้งถิ่นผู้น าชุมชนผู้น า
องค์กรต่างๆ ข้าราชการ 
พนกังาน สู่การพฒันาทอ้งถิ่น
อย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาดู
งาน และอื่นๆ ตามความจ าเปน็

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู้ความ

เข้าใจได้รับการ
พฒันาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น จ านวน

ประชาชนที่มส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น

ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น า
ชุมชน ผู้น าองค์การ
ต่างๆ ข้าราชการ 
พนกังาน มคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
วางแผนพฒันา
หมู่บา้น และชุมชน 
เปน็แกนน าส าคัญ
ในการด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
มภีาวะผู้น าในการ
พฒันาและบริหาร
จัดการชุมชนให้
เข้มแข็ง 4.มส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่นให้
เจริญกา้วหนา้ มี
โอกาสได้พบปะ
แลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ 
เพื่อน ามาปรับใช้ใน
การแกป้ญัหา
ภายในชุมชนของ
ตนเองได้

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

4 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัสิทธิ
และการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 ใหป้ระชาชนมโีอกาสรับ
ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการ
ด าเนนิงานต่างๆ ของรัฐ และ
ใหก้ารบริหารงานของรัฐ
เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
และโปร่งใส

ฝึกอบรมพนกังานส่วนต าบล
และประชาชนในพื้นที่ต าบล
ดอนแร่  เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

30,000 30,000  -    -    -   ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้

ความเข้าใจใน พรบ.
ข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540 เพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
สิทธิและการใช้สิทธิ
ตามกฎหมายข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ และ
หนว่ยงานของรัฐมี
ความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

5 จัดหาครุภณัฑ์และวัสดุ
ส านกังาน ส านกัปลัด

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

จัดหาเคร่ืองมอื-เคร่ืองใช้ และ
วัสดุเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

100,000 100,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

6 จัดหาครุภณัฑ์ และ
วัสดุส านกังานกองคลัง

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

จัดหาเคร่ืองมอื-เคร่ืองใช้ และ
วัสดุเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

100,000 100,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองคลัง 
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

7 จัดหาครุภณัฑ์ และ
วัสดุส านกังานกองช่าง

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

จัดหาเคร่ืองมอื-เคร่ืองใช้ และ
วัสดุเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

100,000 100,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองช่าง  
อบต.ดอนแร่

8 จัดหาครุภณัฑ์ และ
วัสดุส านกังานกอง
การศึกษา

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

จัดหาเคร่ืองมอื-เคร่ืองใช้ และ
วัสดุเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

100,000 100,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

9 ปรับปรุงหอ้งประชุม 
อบต. ดอนแร่

เพื่อปรับสถานที่ใหเ้หมาะสม
กบัการใช้งาน

ปรับปรุงหอ้งประชุมพร้อม
ติดต้ังจอและเคร่ืองฉาย ส าหรับ
หอ้งประชุม อบต.ดอนแร่

100,000 100,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ผู้ใช้หอ้งประชุม 
และประชาชนมส่ิีง
อ านวยความสะดวก
 และอปุกรณ์ที่
เหมาะสมในการ
จัดการประชุม

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

10 อดุหนนุโครงการขอรับ
เงินอดุหนนุสถานที่
กลางส าหรับเปน็ศูนย์
รวมข้อมลูข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหนว่ย
การบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น และศูนย์
ประสานงานการ
ด าเนนิการตามอ านาจ
หนา้ที่ของ อปท.ในเขต
อ าเภอเมอืง

เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ
ประสานงานระหว่างอ าเภอ 
กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ ทกุแหง่ และเปน็
ศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือจัด
จ้างของหนว่ยบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่นที่มี
ความถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

เพื่ออดุหนนุ อบต.บา้นไร่ ใน
การจัดท าโครงการขอรับเงิน
อดุหนนุสถานที่กลางส าหรับ
เปน็ศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือจัด
จ้างของหนว่ยการบริการ
ราชการ ฯลฯ

17,000  -    -    -    -   ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจต่อการ
ใหบ้ริการเพิ่มขึ้น 
และอปท.ในเขต
อ าเภอเมอืงราชบรีุมี
ศูนย์กลางของข้อมลู
ข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างที่ใช้
ประโยชนร่์วมกนั
และมคีวามสะดวก
รวดเร็วในการ
บริหารราชการ
เพิ่มขึ้น

องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่
อ าเภอเมอืงราชบรีุ 
มศูีนย์กลางของ
ข้อมลูข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างเพื่อใช้
ประโยชนร่์วมกนั  
และมคีวามถูกต้อง
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

11 อดุหนนุโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่
กลางส าหรับศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
และพฒันาศักยภาพ
การบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอเมอืง
ราชบรีุ จังหวัดราชบรีุ

เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ
ประสานงานระหว่างอ าเภอ 
กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ ทกุแหง่ ในการ
ช่วยเหลือประชาชน

เพื่ออดุหนนุ อปท.ที่เปน็เจ้าภาพ
 ในการจัดท าโครงการขอรับเงิน
อดุหนนุเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 ฯลฯ

 -   20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจต่อการ
ใหบ้ริการเพิ่มขึ้น 
และอปท.ในเขต
อ าเภอเมอืงราชบรีุมี
ศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือประชาชน
เพิ่มขึ้น 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
มศูีนย๋กลาง
ช่วยเหลือประชาชน
ประจ าอ าเภอเมอืง
ราชบรีุ

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

12 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน กองคลัง

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ  1. เกา้อี้ท างาน
ล้อเล่ือนแบบขาเหล็ก มพีนกัพงิ
 มทีี่เทา้แขน จ านวน 1 ตัว  2. 
โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) 
ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920x1080 พกิเซล ขนาด 
40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 3. 
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิ
แขวน(มรีะบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บทียีู 
คุณลักษณะตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของส านกังบประมาณ

45,600  -    -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองคลัง 
อบต.ดอนแร่

13 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน กองช่าง

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ เกา้อี้ส านกังาน ขนาด
 45x110 cm. จ านวน 2 ตัว

7,800  -    -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองช่าง  
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

14 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน กองช่าง

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1. เคร่ืองถ่ายเอกสาร
 ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที

 -   50,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองช่าง  
อบต.ดอนแร่

15 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน กองการศึกษา

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1. เคร่ืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล (ขาวด า) 
ความเร็ว 10 แผ่น/นาท ี 2. ตู้
สามช่องโล่ง ขนาด 42x29x87
 cm. จ านวน 12 ตู้  3. พดัลม
ติดผนงัขนาด 22 นิ้ว จ านวน 4
 เคร่ือง

64,800  -    -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่

16 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน กองการศึกษา

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1. เคร่ืองส ารอง
ไฟฟาู ขนาด 800 VA มี
ก าลังไฟฟาูด้านนอกไมน่อ้ยกว่า
 800 VA (480 Watts) ส ารอง
ไฟฟาูได้ไมน่อ้ยกว่า 15 นาท ี
จ านวน 2 เคร่ือง 2. ตู้ส าหรับ
เกบ็ส่ือและวัสดุอปุกรณ์การ
เรียนการสอน ขนาด 
240x40x80 ซม. จ านวน 2 ตู้
 3. โต๊ะหมู่บชูา จ านวน 1 ชุด

 -   29,100  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

17 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน ส านกัปลัด

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ  1.เคร่ืองส ารองไฟ
จ านวน2เคร่ืองมกี าลังไฟฟาู
ด้านนอกไมน่อ้ยกว่า800VA 
(480w)สามารถส ารองไฟฟาูได้
ไมน่อ้ยกว่า15นาท ี 2.เกา้อี้
ส านกังานชนดิล้อเล่ือนขนาด
62x73x107cm จ านวน3ตัว  
3.ตู้เกบ็เอกสารชนดิสองบาน
เปดิขนาด 121x45x183cm
จ านวน1ตู้  4.ตู้เกบ็อกสารชนดิ
บานเล่ือน ขนาด
121x45x183cm. จ านวน1ตู้  
5.ตู้เอกสารชนดิ 10ล้ินชัก
ขนาด37x47x94 cm.จ านวน
1ตู้ 6.โต๊ะท างานขนาด
138x67x73cm. จ านวน1ตัว  
7.ตู้เกบ็เอกสารชนดิ1บานเปดิ
ขนาด 60x45x183cm.จ านวน
1ตู้  8.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
 แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือ
ชนดิแขวน(มรีะบบฟอกอากาศ)
ขนาด24,000บทียีู 
คุณลักษณะตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ

43,700  -    -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

หน้า 212

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

18 จัดหาครุภณัฑ์ 
ส านกังาน ส านกัปลัด

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1 โต๊ะส านกังาน
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
123x67x75.3 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ตัว

 -   10,000  -    -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานที่มีประ
สิทธิ ภาพของหน่วย 
งานราชการมากขึ้น

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

19 จัดหาครุภณัฑ์ ส านกั
ปลัด

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์
 ส าหรับงานส านกังาน(จอแสดง
ภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า19นิ้ว)
จ านวน1 เคร่ือง 2.เคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์ หรือLEDขาวด า
(18หนา้/นาท)ีจ านวน1เคร่ือง 
3.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบInverter)ขนาด 24,000
บทียีูจ านวน1เคร่ือง 4.เคร่ือง
ฉายภาพ3มติิจ านวน 1เคร่ือง 
5.ตู้เอกสาร2บานเปดิ ขนาด
91.4x45.7 x183 cm.จ านวน2
ตู้ 6.โต๊ะส านกังาน ขนาด
123x67 x75.3cm จ านวน1ตัว
 7.อปุกรณ์อา่นบตัรแบบเอนก 
ประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะตามบญัชีมาตรฐาน
 ครุภณัฑ์ ของส านกังบประมาณ

 -    -   95,300  -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ

ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

ส านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

20 จัดหาครุภณัฑ์ กองช่าง เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1. เคร่ืองปรับอากาศ
 แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บทียีู 2. เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ
นาท ี3. ล้อวัดระยะทาง จ านวน
 1 เคร่ือง 4. เทปวัดระยะทาง
ไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 เคร่ือง
 5. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 6. 
เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 1 kva
 คุณลักษณะตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ ของส านกั
งบประมาณ

 -    -   142,300  -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ
ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กองช่าง  
อบต.ดอนแร่

22 ประชาสัมพนัธ์การ
จัดเกบ็ภาษแีละค่ะรรม
เนยีมต่างๆ

เพื่อประชาชนมคีวามเข้าใจ
และมคีวามรู้ถึงวิธีการ
จัดเกบ็ภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีมต่างๆได้ดีขึ้น

จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์
เอกสารแผ่นพบัเกี่ยวกบัการ
จัดเกบ็ภาษแีละค่ะรรมเนยีมของ
 อบต.ดอนแร่

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 กจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์
เพิ่มขึ้น 1 กจิกรรม 
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
บริการของ อบต.ใน
การจัดเกบ็ภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีม บ ารุง
ทอ้งที่

กองคลัง 
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

21 จัดหาครุภณัฑ์ กอง
การศึกษา

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
ที่มคีวามจ าเปน็ใหเ้พยีงพอ 
ทนัสมยัและเหมาะสม

เพื่อจัดซ้ือ 1.เกา้อี้ส านกังาน
ล้อเล่ือนมพีนกัพงิ มทีี่เทา้แขน 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า  62 x 67 x 
90  เซนติเมตร จ านวน  1 ตัว 
 2.พดัลมติดพนงั ขนาด 16 นิ้ว
  (รีโมท)   จ านวน  5  ตัว 3.ตู้
เหล็กเกบ็เอกสารแบบบาน
เล่ือนขนาดไมน่อ้ยกว่า  121.8
 x 40.6 x 87.8  เซนติเมตร 
จ านวน  1  ตู้ 4. ตู้เหล็กเกบ็
เอกสารแบบบานเล่ือน 3 ฟตุ 
บนกระจกล่างทบึ  ขนาดไม่
นอ้ยกว่า  91.4x45.7x183   
เซนติเมตร  จ านวน 1 ตู้ 5. พดั
ลมดูดอากาส ขนาด 8 นิ้ว 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ตัว

 -    -   26,500  -    -   จ านวนเคร่ืองมอืใช้
ปฏบิติังานเพยีงพอ
ทนัสมยั

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ปฏบิติังานมคีวาม
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานราชการ
มากขึ้น

กอง 
การศึกษา 

อบต.ดอนแร่

22 จัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเกบ็รายได้ใหม้ากขึ้น

จัดท าระบบแผนที่ภาษใีนต าบล
ดอนแร่ ใหท้นัสมยั มขี้อมลูเปน็
ปจัจุบนั

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000 มเีคร่ืองมอืช่วยใน
การจัดเกบ็จ านวน 1
 รายงาน ประชาชน
มคีวามพงึพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์าก
หนว่ยงานราชการมี
เงินในการพฒันา
ทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น

กองคลัง 
อบต.ดอนแร่

รวม 46 โครงการ 1,558,900 1,489,100 1,094,100 830,000 830,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

1 ส่งเสริมกจิกรรมของ
สภาองค์กรชุมชนต าบล
ดอนแร่

เพื่อสนบัสนนุการสร้าง และ
เชื่อมโยงผู้น าหมู่บา้น ผู้น า
ชุมชนองค์กรชุมชนใหเ้ปน็
เครือข่ายความร่วมมอืระดับ
ต าบล และสามารถพฒันา
ต าบล

สนบัสนนุจัดกจิกรรมสภา
องค์กรชุมชน ใหค้วามรู้ความ
เข้าใจตามระบอบประชาธิปไตย
 และใหอ้งค์กรชุมชนใหเ้ปน็
เครือข่ายความร่วมมอืระดับ
ต าบล และสามารถเชื่อมโยงทศิ
ทางการพฒันาของต าบล

30,000  -    -    -    -   ประชาชนได้รับ
ส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมเพิ่มขึ้น

ประชาชนมส่ีวนร่วม
และมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการพฒันา
ต าบล

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

2 พฒันาประชาธิปไตย 
และพฒันาระบบการ
เลือกต้ัง

เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
และมคีวามรู้ความเข้าใจใน
การเลือกต้ังตามระบบ
ประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริม
การจัดการเลือกต้ังในต าบล
ดอนแร่ และส่งเสริม
ประชาธิปไตย

จัดกจิกรรม รณรงค์-อบรม ให้
ความรู้ความเข้าใจตามระบอบ
ประชาธิปไตย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ
ส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมเพิ่มขึ้น

ประชาชนมส่ีวนร่วม
และมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการ
เลือกต้ังตามระบบ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว






แบบ ผ. 02

3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น เปน็การ
รับทราบปญัหาความ
ต้องการของประชาชนและ
ชุมชน และใหป้ระชาชน
เข้าใจในสิทธิที่ม ีและเหน็ถึง
ความส าคัญของการเสนอ
ความต้องการในโครงการ
ต่างๆ ที่จะน ามาสู่การพฒันา
ใหเ้กดิประโยชนต่์อชุมชน

จัดท าโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นเพื่อ
รับทราบปญัหาความต้องการ
ของประชาชน จัดอบต.
เคล่ือนที่หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ าเปน็ในการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่
มส่ีวนร่วมในการ
จัดท าแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น และ
จ านวนปญัหา และ
ความต้องการของ
ประชาชนลดลง

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
ทราบปญัหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ชุมชนอย่างแทจ้ริง 
และประชาชนเข้าใจ
ในสิทธิที่มแีละเหน็
ถึงความส าคัญของ
การเสนอความ
ต้องการในโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะน ามาสู่
การพฒันาใหเ้กดิ
ประโยชนต่์อชุมชน

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02

4 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
และที่จ าเปน็อื่นๆ 
เพื่อใช้ในโครงการ
จัดท าแผนชุมชน

เพื่อพฒันาผู้น าชมชนและ
ผู้น าองค์กรภาคประชาชนใน
ระดับหมู่บา้น ต าบล ให้
สามารถเปน็แกนน าในการ
พฒันาหมู่บา้น ชุมชน และ
ทอ้งถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง 
สนบัสนนุการสร้าง และ
เชื่อมโยงผู้น าหมู่บา้น ผู้น า
ชุมชนองค์กรชุมชนใหเ้ปน็
เครือข่ายความร่วมมอืระดับ
ต าบล และสามารถเชื่อมโยง
ทศิทางการพฒันาของต าบล

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
สนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถิ่น
ตลอดจนการสร้าง
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนต่างๆ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชนที่
มส่ีวนร่วมในการ

ขับเคล่ือนแผนชุมชน
เพิ่มขึ้น

ผู้น าหมู่บา้น ผู้น า
ชุมชน และผู้น า
องค์กร ภาค
ประชาชนสามารถ
เปน็แกนน าในการ
พฒันาหมู่บา้น 
ชุมชน และทอ้งถิ่น
อย่างเข้มแข็ง และ
สามารถเชื่อมทศิ
ทางการพฒันาสู่
ระดับต าบล

งานพฒันา
ชุมชน   

ส านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 16 โครงการ 120,000 90,000 90,000 90,000 90,000
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ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ


