
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาภายใน
ต าบล หรือส่งนักกฬีาไปแขง่ขนันอก
ต าบล

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนให้มสุีขภาพ
แขง็แรง สมบูรณ์ ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา

เยาวชนและประชาชน
ในต าบล

100,000     100,000     100,000      100,000     100,000     จ านวนประชาชนที่มกีาร
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพอนามยัที่ดีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมสุีขภาพ
แขง็แรง

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน พร้อมติดต้ัง

เพื่อให้ประชาชนในต าบลใช้
เวลาวา่งออกก าลังกาย

 เคร่ืองออกก าลังกาย 
จ านวน ๑ ชดุ พร้อม
ติดต้ังหมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนไผ่

120,000     120,000     120,000      120,000     120,000     จ านวนวสัดุ อปุกรณ์และ
สถานที่ที่ใชใ้นการจดั
กจิกรรมและแขง่ขนักฬีา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมสุีขภาพดี
ขึ้นใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น

เพื่อสนับสนุนทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา

เคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่นศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านดอน
ไผ่จ านวน ๑ ชดุ

- - - 120,000     120,000     จ านวนเคร่ืองเล่นเด็กเล็ก
ที่ใชใ้นการพัฒนาการ 
ทางร่างกายที่ดีเพิ่มขึ้น

นักเรียนมสุีขภาพ
แขง็แรงรู้จกัใชเ้วลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั

แผนงาน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

(KPI)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

     การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวติดว้ยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

      ดา้นการศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

      ดา้นการศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

      แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

วตัถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
(KPI)

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วตัถุประสงค์

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น

เพื่อสนับสนุนทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา

เคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่นศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวดัเวฬุว
ราม จ านวน 1 ชดุ

- - - 120,000     120,000     จ านวนเคร่ืองเล่นเด็กเล็ก
ที่ใชใ้นการพัฒนาการ 
ทางร่างกายที่ดีเพิ่มขึ้น

นักเรียนมสุีขภาพ
แขง็แรงรู้จกัใชเ้วลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

5 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาโรงเรียน
วดัเวฬุวนาราม หมู่ที่ 3

เพื่อใชร้องรับการแขง่ขนั
กฬีาประชาชนมสีถานที่ใน
การออกก าลังกาย

ปรับปรุงสนามกฬีา 150,000     150,000     150,000      150,000     150,000     จ านวนสถานที่ที่ใชใ้น
การจดักจิกรรมและ
แขง่ขนักฬีาเพิ่มขึ้น

นักเรียน,ประชาชน
ใชแ้ขง่ขนักฬีา มี
สถานที่ส าหรับออก
ก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

6 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์วนัดอกล าดวนบาน

ให้ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
จากชมุชนและครอบครัว
โดยทั่วถงึ

จดังานวนัดอกล าดวน
บานเดือนเมษายน

170,000        170,000       170,000         170,000       170,000        จ านวนผู้สูงอายทุี่ให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

ผู้สูงอายแุละครอบมี
สุขภาพร่างกายและ
จติใจที่ดีประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสาน

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

7 โครงการจดักจิกรรมวนัส าคัญต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองวนัพ่อ
แห่งชาติ วนัแมแ่ห่งชาติ 
และวนัส าคัญของชาติ

เพื่อจดังานวนัส าคัญ
ต่างๆ

300,000        300,000       300,000         300,000       300,000        จ านวนประชาชนและ
เยาวชนที่ให้ความส าคัญ
และเขา้ร่วมกจิกรรม
ส าคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชนได้ร่วม
ถวายพระพระและ
สร้างจติส านักใน   
พระมหากรุณาธคุิณ 
 และความสามคัคี
ของประชาชนทุกหมู่
เหล่า

กอง
การศึกษาฯ

อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
(KPI)

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วตัถุประสงค์

8 โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์

เพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์อนั
เป็นที่เทินทูนของประชาชน
ชาวไทยทุกคน

ประชาชนในต าบล 50,000        50,000       50,000        50,000       50,000       จ านวนประชาชนในต าบล
เขา้ร่วมโครงการ

ประชาชนมคีวาม
ตระหนักและเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย ์อนั
เป็นที่เทินทูนของ
ประชาชนชาวไทย
ทุกคน

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

9 โครงการเทศกาลผลไมแ้ละของดี
ด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 ผลผลิตทางการเกษตรของ
ชาวด าเนินสะดวก ให้เป็นที่
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย

อดุหนุนที่วา่การ
อ าเภอด าเนินสะดวก

50,000        50,000       50,000        50,000       50,000       จ านวนประชาชนที่ให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

ผลผลิตทาง
การเกษตรและสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของชาว
ด าเนินสะดวก ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
ให้มคุีณภาพและ
มาตรฐานดียิ่งขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

10 โครงการตามรอยพระพุทธเจา้หลวง 
อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี

เพื่อร าลึกถงึพระมหา
กรุณาธคุิณของพระองค์
ท่านที่มต่ีอชาวด าเนิน
สะดวก เพื่อฟื้นฟูวถิชีวีติ
ด้ังเดิมของชาวด าเนินสะดวก
 เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมอนัดี
งาม

อดุหนุนที่วา่การ
อ าเภอด าเนินสะดวก

50,000        50,000       50,000        50,000       50,000       จ านวนประชาชนและ
เยาวชนที่ให้ความส าคัญ
และเขา้ร่วมกจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

ประชาชนชาวด าเนิน
สะดวกเกดิการต่ืนตัว
ในการด าเนินชวีติ
แบบด้ังเดิม  เพื่อ
อนุรักษ์วฒันธรรมอนั
ดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
(KPI)

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วตัถุประสงค์

11 โครงการอดุหนุนส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดังานรวมพลังชาว
อ าเภอด าเนินสะดวกในวนัส าคัญ

เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษา
ไวซ่ึ้งสถาบันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
โดยรวมพลังชาวอ าเภอ
ด าเนินสะดวกแสดงความ
จงรักภักดี

อดุหนุนที่วา่การ
อ าเภอด าเนินสะดวก

20,000        20,000       20,000        20,000       20,000       จ านวนประชาชนและ
เยาวชนที่ให้ความส าคัญ
และเขา้ร่วมกจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

ชาวด าเนินสะดวก
ทุกหมู่เหล่าได้แสดง
ความจงภักดีส านึก
ในพระมหา
กรุณาธคุิณ ปกป้อง
ธ ารงไวซ่ึ้งสถาบัน
ส าคัญของชาติ

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

12 โครงการอดุหนุนเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดังาน ท่องเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมอืงโอง่

เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นของอ าเภอด าเนิน
สะดวก และส่งเสริมรายได้

อดุหนุนที่วา่การ
อ าเภอด าเนินสะดวก

10,000        10,000       10,000        10,000       10,000       จ านวนประชาชนที่ให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยว
อ าเภอด าเนินสะดวก 
ได้รับการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นของอ าเภอ
ด าเนินสะดวกได้รับ
การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ เพื่อเพิ่ม
รายได้

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

13 โครงการประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา เพื่อปลูกฝังเด็กนักเรียนให้
ความรู้ถงึวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี
ต่อไป

อดุหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนไผ่ และโรงเรียน
วดัเวฬุวนาราม
โรงเรียนละ  ๑๐,๐๐๐
 บาท

20,000        20,000       20,000        20,000       20,000       จ านวนเด็กนักเรียนที่ให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

นักเรียนสามารถรู้ถงึ
วฒันธรรมประเพณ๊
ท้องถิ่นและสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น
ให้กบัคนรุ่นหลัง

กอง
การศึกษาฯ

อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
(KPI)

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วตัถุประสงค์

14 โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดทูนและ
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนิีนาถ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถงึ
ความกตัญญูกตเวที และ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถ

อดุหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนไผ่ / โรงเรียนวดั
เวฬุวนาราม โรงเรียน
ละ 10,000 บาท

20,000        20,000       20,000        20,000       20,000       จ านวนเด็กนักเรียนที่ให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

นักเรียนสามารถรู้ถงึ
วฒันธรรมประเพณ๊
ท้องถิ่นและสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น
ให้กบัคนรุ่นหลัง

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

15 โครงการวนัแมแ่ห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดทูนและ
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนิีนาถ เพื่อ
ส่งเสริมให้ได้แสดงออกถงึ
ความกตัญญูกตเวที และ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถ

จดักจิกรรมวนัแม่
แห่งชาติ

200,000     200,000     200,000      200,000     200,000     ผู้เขา้ร่วมโครงการให้
ความส าคัญและเขา้ร่วม
กจิกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น

ประชาชนสามารถรู้
ถงึวฒันธรรมประ
เพณ๊ท้องถิ่นและสืบ
ทอดประเพณีท้องถิ่น
ให้กบัคนรุ่นหลัง

กอง
การศึกษาฯ

อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่
(KPI)

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลติของโครงการ)
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วตัถุประสงค์

16 โครงการจดักจิกรรมเนื่องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว เนื่องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

เพื่ออดุหนุนอ าเภอ
ด าเนินด าเนินสะดวก

80,000        80,000       80,000        80,000       80,000       ร้อยละของขา้ราชการ 
พนักงาน ลูกจา้ง 
ประชาชนทั่วไปชาว
อ าเภอด าเนินสะดวกได้
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
 ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธคุิณ และ
แสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นราช
สักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

กอง
การศึกษาฯ

อบต.

รวม 16 โครงการ - - 1,340,000  1,340,000  1,340,000   1,580,000  1,580,000  - - -


