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บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท า ให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ข้อ 26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
ข้อ 26 การจดัท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะอาด 
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วตัถปุระสงคข์องแผนการด าเนนิงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ 

ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนนโพธิ์ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2) 
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ จัดท าประกาศ เรื่อง 
การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 



4 
 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 

 
 
        องคก์ารบรหิารสว่นต าบลถนนโพธิ ์
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         ขัน้ตอนการจดัท าแผนด าเนนิงาน 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร  
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
 
        
คณะกรรมการสนบัสนนุฯ   
 
 
คณะกรรมการสนบัสนนุการ    
จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้รหิารท้องถิน่  

รวบรวมโครงกำร/กจิกรรม
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผน
ด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบ 

 

ประกำศใช ้
 



 
ส่วนที ่2 

โครงการ/กิจกรรม 
 



6 
แบบ ผด.01 

 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนินงำนประจ ำปงงบประมำณ พศ.ศ5625 
 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  

ยุทธ.ำสตร์/แผนงำน 
 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนนินงำน 

คิดเนป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

1ศยุทธ.ำสตรก์ำรบริหำรตำมหลกักำรบริหำรบ้ำนเนมืองที่ดี 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   1.2 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   1.3 แผนงานบรหิารงานคลัง 
   1.4 แผนงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
6 
2 
1 
1 

10 

 
12.50 
4.16 
2.08 
2.08 

20.82 

 
505,000 
40,000 

100,000 
10,000 

266,000 

 
9.18 
0.72 
1.81 
0.18 
15 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 
2.ยุทธ.ำสตร์กำรเนสริมสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสขุ 
   2.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.2 แผนงานสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 
   2.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์
   2.4 แผนงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น 
   2.5 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย 
   2.6 แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง 

รวม 

 
 

4 
1 
1 
5 
4 
1 

16 

 
 

8.33 
2.08 
2.08 

10.41 
8.33 
2.08 

33ศ31 

 
 

323,800 
20,000 
20,000 

350,000 
540,000 
20,000 

1,573,800 

 
 

5.88 
0.36 
0.36 
6.36 
9.81 
0.36 

23.36 

 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
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แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนินงำนประจ ำปงงบประมำณ พศ.ศ5625 

 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  
ยุทธ.ำสตร์/แผนงำน 

 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนนินงำน 

คิดเนป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

3ศยุทธ.ำสตรก์ำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้  
เนกิดควำมสมดุลและยั่งยืน 
   3.1 แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   3.2 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   3.3 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม ้

รวม 

 
 

1 
2 
1 
4 

 
 

2.08 
4.16 
2.08 
8ศ35 

 
 

40,000 
50,000 
20,000 

110,000 

 
 

0.72 
0.90 
0.36 
1ศ98 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

4.ยุทธ.ำสตร์กำรเนสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเน.รษฐกิจและ
บรรเนทำปัญหำควำมยำกจน 
   4.1 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร 
   4.2 แผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง 

รวม 

 
 

1 
6 
7 

 
 

2.08 
12.50 
14ศ68 

 
 

20,000 
130,000 
160,000 

 
 

0.36 
2.36 
2.72 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 



8 
แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนินงำนประจ ำปงงบประมำณ พศ.ศ5625 

 ชื่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถนนโพธิ ์  
ยุทธ.ำสตร์/แผนงำน 

 
 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนนินงำน 

คิดเนป็นร้อยละของ
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

6ศยุทธ.ำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

รวม 

 
11 
11 

 
22.91 
22.91 

 
3,311,100 
3,311,100 

 
60.20 
20ศ50 

 
กองช่าง 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
48 

 
99.94 

 
5,499,900 

 
100 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/กองการศึกษา

ฯ/กองช่าง 

 
 



  9      แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

1. โครงการ อบต.
พบประชาชน 

 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ชุมชนและ
ร่วมรับฟัง
ปัญหาของ
ประชาชน 

25,000 ม.1 – ม.7 ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 



  10      แบบ ผด.02 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1ศ5 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

2. โครงการ จัดท า
แผนชุมชน

ประจ าปี 2562 
 

เพ่ือจัดท า
แผนชุมชน
และ
ประชาคม
หมู่บ้าน และ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การจัดท า
แผนชุมชน 

10,000 ม.1 – ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  11      แบบ ผด.02 
 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1ศ5 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

3. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี 

 

เพ่ือจัดท า
และประสาน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปปฏิบัติ
แผนพัฒนาสี่

30,000 ม.1 – ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            



  12      แบบ ผด.02 
 

ปี 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานคลัง 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

4. โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี 

 

เพ่ือพัฒนา
และจัดเก็บ
รายได้ของ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ

จัดท า
ทะเบียนและ

100,000 ม.1 – ม.9 กองคลัง             



  13      แบบ ผด.02 
 

ทรัพย์สิน 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเนกี่ยวกับ.าสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  เนงินอุดหนุน 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

5. โครงการจัดงาน
ประเพณี
บวงสรวง 

ท้าว 
สุรนารี อ าเภอ

โนนไทย 
ประจ าปี 2562 

เพ่ืออุดหนุน
งานประเพณี

บวงสรวง 
ท้าว 

สุรนารี 
อ าเภอโนน

ไทย 

10,000 อ าเภอโนน
ไทย 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  14      แบบ ผด.02 
 

(อุดหนุน) 
 

ประจ าปี 
2562 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเนมืองท่ีดี 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเนกี่ยวกับ.าสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  เนงินอุดหนุน 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

6. โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก 
อบต.และนายก 

อบต.  

เพ่ือใช้จ่าย
ในการ

เลือกตั้งของ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม

100,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  15      แบบ ผด.02 
 

กฎหมาย 
 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

7. โครงการ
คล้ายวันพระ
ราชสมภพ
รัชกาลที่ 9  

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

10,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  16      แบบ ผด.02 
 

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

8. โครงการเฉลิม
พระ

ชนมพรรษา 
12 สิงหามหา

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา 

10,000 ต าบลถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  17      แบบ ผด.02 
 

ราชินี  
(วันแม่

แห่งชาติ)  

พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึด

เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรม
ที่เนกิดขึ้น

จาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

9. โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งานขององค์การ

เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้
เกี่ยวกับการ

350,000 ยังไม่
ก าหนด 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  18      แบบ ผด.02 
 

บริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์  

ปฏิบัติงาน
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของกิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

10. โครงการวัน
เฉลิมพระ

ชนมพรรษา

เพ่ือจัดกิจกรรม
อันพิทักษ์รักษา

ไว้ ซึ่งชาติ 

10,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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รัชกาลที่ 10  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทย 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานการ.ึกษา 
 1ศ5 งานระดับก่อนวัยเนรียนและประถม.ึกษา 
 
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

11. โครงการกีฬา เพ่ือใช้จ่าย 20,000 ศูนย์พัฒนา กอง             
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เชื่อม
ความสัมพันธ์

เด็กและ
ผู้ปกครอง
ภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

ในการ
จัดการ

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก 
อบต.ถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 

 

การศึกษา 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเนคราะห์ 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

12. โครงการ เพ่ือ 20,000 ภายใน ส านักงาน             
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ซ่อมแซม 
ก่อสร้างที่อยู่
อาศัยให้ผู้

ยากไร้และด้อย
โอกาส  

ซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยให้ผู้
ยากไร้และ
ด้อยโอกาส 

ต าบลถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 

 

ปลัด 

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศ1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเนกี่ยวกับสังคมสงเนคราะห์ 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
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13. โครงการตรวจ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

เพ่ือจ่ายเป็น
โครงการ
ตรวจ

สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

20,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 
 
 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานก่อนวัยเนรียนและประถม.ึกษา 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
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โครงการ 

14. โครงการ
บัณฑิตน้อย  

เพ่ือใช้จ่าย
ในโครงการ
บัณฑิตน้อย

ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลถนน

โพธิ์ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ถนน
โพธิ์ 

 
 
 
 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
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ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

ด าเนนินงาน รับผิดชอบ ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

15. โครงการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

คุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

เพ่ือ
ด าเนินการ

จัดท า
โครงการ

ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

และคา
ก าเนิดสุนัข
และแมว 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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ที ่ โครงการ รายละเนอียด
ของ

กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

16. โครงการ
ป้องกันและ

ควบคุม
ไข้เลือดออก 

เพ่ือ
ด าเนินการ

จัดท า
โครงการ

ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

80,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

17. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทาง

พระ
ราชปณิปธานฯ 
(ส ารวจข้อมูล

และข้ึนทะเบียน
สัตว์) 

เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลและ
ขึ้นทะเบียน
สัตว์ในพ้ืนที่ 

10,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

18. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทาง

พระ
ราชปณิปธานฯ 

(ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน

ปลอดภัย) 

เพ่ือ
ขับเคลื่อน
โครงการ
สัตว์ปลอด

โรคคน
ปลอดภัย 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
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ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเนรือนและระงับอัคคีภัย 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

19. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ
แก้ไขภัยแล้ง

ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

500,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
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ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเนรือนและระงับอัคคีภัย 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

20. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ

แก้ไข
อุบัติเหตุ
ในช่วง

เทศกาลปี
ใหม่และให้
ค าแนะน า

ขับข่ี
ปลอดภัย 

5,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 



  30      แบบ ผด.02 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 
1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเนรือนและระงับอัคคีภัย 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

21. โครงการ
ป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและ

แก้ไข
อุบัติเหตุ
ในช่วง

เทศกาล
สงกรานต์
และให้

ค าแนะน า
ขับข่ี

ปลอดภัย 

5,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  31      แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์ การเนสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเนรือนและระงับอัคคีภัย 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

22. โครงการ
ฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน อป

พร. 

เพ่ือเป็น
เตรียมความ
พร้อมและ
ฝึกอบรม
และฝึก

ทบทวน อป
พร.ในพ้ืนที่ 
ต าบลถนน

โพธิ์ 

30,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  32      แบบ ผด.02 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เนกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 1ศแผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

23. โครงการ
จัดการคัดแยก
ขยะและก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ฝึกอบรม
และให้

ความรู้ใน
การคัดแยก
ขยะและการ
ก าจัดขยะใน

พ้ืนที่ 

40,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



  33      แบบ ผด.02 
 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เนกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมการเนกษตร 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

24. โครงการไถ
กลบตอซัง 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ใน
การไถกลบ
ตอซังใน
พ้ืนที่  

25,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



  34      แบบ ผด.02 
 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เนกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมการเนกษตร 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

25. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบึง

ถนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบึง
ถนนโพธิ์ให้มี
พ้ืนที่ใช้สอย
และพักผ่อน
ออกก าลัง

25,000 ม. 5 ต าบล
ถนนโพธิ์ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  35      แบบ ผด.02 
 

กาย  
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เนกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 1ศแผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

26. โครงการปลูก
ต้นไม้ตาม
แนวทาง

พระราชด าริ 
(รักน้ ารักป่า รัก

แผ่นดิน) 

เพ่ือ
ด าเนินการ
ปลูกต้นไม้

และ
สนับสนุน

แนวทางอัน
เนื่องมาจาก

20,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  36      แบบ ผด.02 
 

พระราชด าริ  
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมการเนกษตร 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

27. โครงการตาม
ความต้องการ

ทางการ
เกษตรกรด้าน
ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

เพ่ือ
สนับสนุน

และส่งเสริม
อาชีพของ

เกษตรกรใน
ชุมชนให้มี

20,000 ภายใน
ต าบลถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  37      แบบ ผด.02 
 

ความรู้ด้าน
ท า

การเกษตร  
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

28. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ

ระยะสั้น 

เพ่ือฝึกอบรม
อาชีพของ

คนในชุมชน
ได้เรียนรู้
ทักษะการ

20,000 ม.1 –ม.9 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  38      แบบ ผด.02 
 

ประกอบ
อาชีพใน
ระยะสั้น  

 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

29. โครงการ
รณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก 

เพ่ือบ ารุงดิน
และป้องกัน
การพังทลาย
หน้าดินและ

20,000 ม.1 –ม.9 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  39      แบบ ผด.02 
 

สนับสนุน
โครงการ
เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

30. โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจ

พอเพียงตาม

เพ่ือเรียนรู้
เศรษฐกิจ

พอเพียงตาม

25,000 ม.1 –ม.9 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  40      แบบ ผด.02 
 

แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวปรัชญา
ตามแนว

พระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

31. โครงการ เพ่ือส่งเสริม 20,000 ม.1 –ม.9 ส านักงาน             
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ส่งเสริมการ
เรียนรู้กลุ่มผู้
เลี้ยงโค – 
กระบือ 

การท าอาชีพ
เกษตรกรใน
การเลี้ยงโค 
– กระบือใน

พ้ืนที่ 

 ปลัด 

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 
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โครงการ 

32. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ

เลี้ยงสุกร 
(เลี้ยงหมูหลุม) 

เพ่ือส่งเสริม
การท าอาชีพ
เกษตรกรใน
การเลี้ยงโค 
– กระบือใน

พ้ืนที่ 

20,000 ม.1 –ม.9 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานระดับก่อนวัยเนรียนและประถม.ึกษา 
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ที ่ โครงการ รายละเนอียด
ของ

กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

32. โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษา 

เพ่ือ
สนับสนุน 
ค่ารายหัว
เด็กศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็ก และ
ค่าอาหาร
กลางวัน 

283,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.ถนน
โพธิ์ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

1ศยุทธ.าสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 1ศแผนงานระดับก่อนวัยเนรียนและประถม.ึกษา 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

33. โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือ
สนับสนุน
การจัดท า

กิจกรรมของ
เด็กในพ้ืนที่ 
ต าบลถนน

โพธิ์ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.ถนน
โพธิ์ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1ศยุทธ.าสตร์การเนสริมสร้างความสามารถทางเน.รษฐกิจและบรรเนทาปัญหาความยากจน 
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 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

34. โครงการ
หมู่บ้านสีขาว 

เพ่ือ
ด าเนินการ
อบรมให้

ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดกับ

เด็กและ
เยาวชน 

25,000 สถานศีกษา/
อบต.ถนน

โพธิ์ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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1ศยุทธ.าสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานส่งเนสริมและสนับสนุนความเนข้มแข็ง 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

35. โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัด
โครงการวัน
ผู้สูงอายุได้

ร่วมท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

20,000 อบต.ถนน
โพธิ์ 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณ 
แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
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ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1ศยุทธ.าสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1ศแผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
 (อุดหนุน) 
  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

36. โครงการ
พระราชด าริ

ด้าน
สาธารณสุข 
1.โครงการ

ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 
2.โครงการ

หมอชาวบ้าน 
3.โครงการต้าน
มะเร็งเต้านม 
4.โครงการ

ตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ 

อุดหนุน 
สาธารณสุข
มูลฐานของ
ชุมชน ม.1 
– ม.9 

หมู่บ้านละ 
20,000 

บาท 

180,000 ม.1 – ม.9 ส านักงาน
ปลัด 
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แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

37. โครงการ
ก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านกระฎี
กรุ หมู่ที่ 1 

(สายรอบ บึง
หนองแห้ว) 

กว้าง.4.00 ม. 
ยาว.133.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
532.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
14.96 ลบม. 

314,700 ม.1 กองช่าง             
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แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

38. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านแฉ่ง 

หมู่ที่ 3 
(ซอยบ้านนาง

รัทยา แซ
สันเทียะ) 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
240.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
9.00 ลบม. 

148,300 ม.3 กองช่าง             
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แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

39. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านแฉ่ง 

หมู่ที่ 3 
(ซอยบ้านนาง
อุดม วรากลาง) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 145.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
580.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
16.31 ลบม. 

342,900 ม.3 กองช่าง             
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แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

40. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอน
สระจันทร์ หมู่

ที่ 6 (ซอย
กลางบ้าน – 
บ้านนายโตย) 

 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 41.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
102.50 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
4.61 ลบม. 

64,000 ม.6 กองช่าง             
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แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

41. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอน
สระจันทร์ หมู่
ที่ 6 (บ้านนาย
สมหมาย ถีง 

บ้านนายผู้ใหญ่

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 134.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
402.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 

249,400 ม.6 กองช่าง             



  53      แบบ ผด.02 
 

สมหวัง แงด
สันเทียะ) 

 

15.08 ลบม. 

 
 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

42. โครงการ
ก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านโตนด 
หมู่ที่ 7 (คุ้ม
หนองโสน) 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 133.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
532.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 

314,700 ม.7 กองช่าง             
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 0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
14.96 ลบม. 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

43. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านถนน
โพธิ์ หมู่ที่ 5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 175.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
700.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง

413,800 ม.5 
 
 
 

กองช่าง             
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(สายหน้าวัด – 
โนนพรม) 

 

กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
19.69 ลบม. 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

44. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านโนน
พรม หมู่ที่ 2 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 133.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 
532.00 ม. 

314,700 ม.2 
 
 
 

กองช่าง             
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(สายบ้านาย
ล้อม – นายก

สมบูรณ์) 
 

ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
14.96 ลบม. 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

46. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้าน

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 148.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรพื้นที่ 

349,900 ม.8 
 
 

กองช่าง             
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หนองตาแมน  
หมู่ที่ 8 (สาย
คุ้มโคกเพชร) 

 

592.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
16.65 ลบม. 

 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 

ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

47. โครงการ
ก่อสร้างถนน 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 165.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

313,200 ม.4 
 

กองช่าง             



  58      แบบ ผด.02 
 

คสล.บ้านหลุม
ปูน หมู่ที่ 4 
(สายลงนา) 

 

ปริมาตรพื้นที่ 
495.00 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ขา้งละ 
0.30 ม. 
ปริมาตรลูกรัง 
18.65 ลบม. 
วางท่อ คสล.3 
ชั้น ขนาด ศก.
040 เมตร ยาว 
1 เมตร 7 ท่อน 

 
 

 
 
 

แผนการด าเนนินงานประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ5625 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

1ศยุทธ.าสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1ศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบลงทุน 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที ่ โครงการ รายละเนอียด

ของ
กิจกรรมที่
เนกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พศ.ศ5621 พศ.ศ5625 
ตศคศ พศยศ ธศคศ มศคศ กศพศ มีศคศ เนมศยศ พศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

48. โครงการ ก่อสร้างระบบ 485,500 ม.9 กองช่าง             



  59      แบบ ผด.02 
 

ก่อสร้างระบบ
ประปาขนาด
ใหญ่ ประจ า
หมู่บ้านศรี
พัฒนา ม.9 

 

ประปาแบบถัง
แชมเปญ (ฐาน
ตอกเสาเข็ม) 
ขนาด 15 .00 
ลบม.สูง 20 
เมตร ท าการ
ติดต้ังเครื่องสูบ
แบบหอยโข่งบน
แพลอย ขนาด 
2.00 แรงม้า
พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมพร้อม
ท าการวางท่อ
ยาวตามแบบ
แปลน 

 
 
 

 



57 
 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์คอา.นวเนตอร์ 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนทั่วไร 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
 

มีหน่วย
ประมวลผล 
(cpu)ไม่น้อยกว่า 
2 แกนหลกั (2 
core)จ านวน 1 
หน่วยฯ 
ตามมาตรฐาน
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 
 

16,000 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



58 
 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์คอา.นวเนตอร์ 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนทั่วไร 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

2. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด 

LED ขาวด า  
NETWORK 
แบบที่ 1 

มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 
1,200x1,200 
Dpi มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาท ี
สามารถพิมพ์
เอกสารกลับหนา้
อัตโนมัติได้ 
มีหน่วยความจ า 
128 mb ฯ
มาตรฐานตาม
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
2561 

7,900 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์คอา.นวเนตอร์ 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนทั่วไร 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

3. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาว/ด า  

(18หน้า /นาที) 

มีความละเอียด
ในการพิมพ์ 
600x600 dpi 
มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อ
นาที 
มีหน่วยความจ า 
8 mbฯ 
มาตรฐานตาม
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
2561 
 

2,600 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์ส ำนักาำน 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนทั่วไร 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

4. ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เหล็กแบบบาน
เล่ือนกระจก
ขนาด 5 ฟุต
จ านวน 5 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 
 
 
 
 

27,500 อบต.ถนนโพธ์ิ ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์ส ำนักาำน 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนคลัา 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

5. ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เหล็กแบบบาน
เล่ือนกระจก
ขนาด 5 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 
 
 
 
 

5,500 อบต.ถนนโพธ์ิ กองคลัง             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์ส ำนักาำน 
 1ศ1พแผนาำนบรนหำราำนทั่วไร 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียดขอา

ครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

6. ตู้เหล็กแบบ 
 2 บาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
3 ระดับ 
3.คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) จ านวน 1 ตู ้

5,500 อบต.ถนน
โพธิ ์

กองคลัง             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์ส ำนักาำน 
 1ศ1พแผนาำนกำร.ึกษำ 
 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

7. ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เหล็กแบบบาน
เล่ือนกระจก
ขนาด 5 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 
 
 
 
 
 

5,500 อบต.ถนนโพธ์ิ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนกำรด ำเนนนนาำนรรจจ ำรงาบรรจาำณพ.ศ.ศ5625 

ชื่อพอาค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลถนนโ.ธน์ 
 

1ศครุภัณฑ์ส ำนักาำน 
 1ศ1พแผนาำนเนคหจแลจชุาชน 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยลจเนอียด

ขอาครุภัณฑ์ 
าบรรจาำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนาำน 
หน่วยาำน
รับผนดชอบ 

.ศ.ศ5621 .ศ.ศ5625 
ตศคศ .ศยศ ธศคศ าศคศ กศ.ศ าีศคศ เนาศยศ .ศคศ านศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

8. ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เหล็กแบบบาน
เล่ือนกระจก
ขนาด 5 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 
 
 
 

5,500 อบต.ถนนโพธ์ิ กองช่าง             

รวา 
 

72,000               

 


